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BR-studietursprogram til Amsterdam 27.-30. november 2018 

Tirsdag den 27. november 2018 

07.40 
Mødetid ved gaten. OBS check-in og bagagedrop skal være afsluttet senest kl. 07.15 
iflg. SAS.   

08.15 Direkte afgang fra København mod Amsterdam med SK2551.  

09.45 
Ankomst Amsterdam. Vi tager det direkte tog fra lufthavnen mod Amsterdams 
hovedbanegård, herfra med metro til hotellet. Vi står af ved metrostationen ´ROKIN´. 
Herfra 350m til fods til hotellet.  

11.30 
Ankomst ved hotellet. Hvis værelserne er klar, er der tid til check-in. Hvis ikke, stiller vi 
bagagen på hotellet og går mod frokostrestauranten.    

12.00 
Frokost på Café Brasserie Kapiten Zeppos 
Gebed Zonder End 5 
1012 HS Amsterdam 

14.15 
Velkomst ved Pedro Campos Ponce fra Amsterdam Kommune. Det foregår på 
Kerkstraat 427.   

14.30 – 15.30 

Oplæg om Amsterdams boligpolitik med særlig fokus på ´Affordable Housing´ og 
hvordan Amsterdam arbejder på at bibeholde en blandet by. Vi møder Kees Dignum 
og Elly Sluijs, hhv. rådgiver og koordinator i Amsterdam Kommune.  
 
Flex 427 
Kerkstraat 427 
 
Efterfølgende tager vi metro mod Amsterdam Centraal Station.  

16.00 – 18.00  

Anneke Bokern fra Architour, tager os på en guidet byvandring i området omkring 
Amsterdam Centraal Station. Fokus på arkitektur, byrum, byudvikling omkring 
hovedbanegården mv. Turen slutter ved Oosterdokseiland og Amsterdams 
hovedbibliotek.  

18.15 
Middag på Sea Palace 
Oosterdokskade 8 
1011 AE Amsterdam 

Onsdag den 28. november 2018 

09.10 Afgang fra hotellet. Vi tager metroen.   

10.00 – 11.00 

Oplæg v. Chahida Bouatouan, Secretary of the board of the Foundation of the 
Nightmayor, som vil fortælle om Amsterdams nattelivsborgmester samt byens 
festivalpolitik. Mødet foregår i Nachtlab, et innovationshus for virksomheder der 
arbejder med oplevelsesøkonomi.    
 
Nachtlab  
Isolatorweg 36    
 



 
 

3 
 

Efterfølgende tilbage mod centrum med metro og vi går en lille tur mod 
frokostrestauranten. 

13.00 – 14.30 

Frokost på  
Cafe-Restaurant De Plantage 
Plantage Kerklaan 36 
1018 CZ Amsterdam 

15.00 
Christian Norde fra EU & International Affairs byder velkommen på rådhuset, hvor 
eftermiddagens program foregår.  

15.00 – 16.00 

Oplæg v. Fokko Kuik, Advisor Mobility, om Amsterdams mobilitetspolitik. Vi hører om 
samspil mellem offentlig transport, trafikreducering mv. Mødet foregår i Room 1c12.  
 
City Hall / Stopera 
Amstel 1  

16.00 – 17.00 

Oplæg v. Natascha Spanbroek om cirkulær økonomi. Natascha er strategisk konsulent 
med speciale inden for affaldshåndtering. Vi hører om Amsterdams strategi og 
hvordan byen sigter mod at blive verdens første cirkulære by. Mødet foregår i Room 
1c12. 
 
Efter mødet går vi tilbage mod hotellet, 650m.  

19.00 Fælles afgang fra hotellet.   

19.15 
Middag på Restaurant Harmsen 
Utrechtsestraat 51  

Torsdag den 29. november 2018 

08.40 Afgang fra hotellet til fods.  

09.00 
Roel Raterink fra EU & International Affairs byder velkommen på Academie van 
Bouwkunst, hvor formiddagens program foregår.  

09.00 – 10.00 

Oplæg om cykelpolitik. Vi møder David Gelauff (Program Manager Cycling) som 
fortæller om cykelpolitik i Amsterdam. Mødet foregår på Academie van Bouwkunst, et 
arkitekturakademi direkte over for rådhuset.   
 
Academie van Bouwkunst  
Waterlooplein 213 

10.45 – 11.30 Oplæg om Smart City Amsterdam v. Cornelia Dinca fra Amsterdam Kommune.   

11.30 – 12.00 
Frokost på Academie van Bouwkunst. Amsterdam byder på sandwich.  
 
Efterfølgende med metro mod ´Implacement´, hvor eftermiddagens program foregår.   

13.00 – 14.00 

Site Visit hos Implacement. Nienke van Dongen, projektleder fra Implacement.nl, viser 
rundt og fortæller om Implacement´s arbejde med at integrere tilflyttere til 
Amsterdam i job, uddannelse mv.  
 
Implacement  
Notweg 38C 
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14.00 – 15.00 

Oplæg om borgerinddragelse og integration af tilflyttere i den demokratiske proces v. 
Koen van de Buuse, Policy Advisor Newcomers, Amsterdam Kommune.   
 
Efterfølgende tilbage mod centrum med metro.  

15.45 – 17.00 Byvandring, walk and talk, slutter ved hotellet.  

19.30  
Middag på  
Brasserie Van Speyk  
Spuistraat 3a 

Fredag den 30. november 2018 

08.00 
Afgang fra hotellet. Vi har en lejet bus til rådighed hele dagen. Bagage medbringes fra 
morgenstunden og opbevares i bussen. Der skal være tjekket ud fra hotellet inden 
afgang mod bydelen Amsterdam Zuid-Oost.   

09.00 – 12.15 

Temablok om byfornyelse i området Bijlmermeer, sydøst for Amsterdams centrum. Vi 
starter med oplæg i District Office Zuid-Ost og intro ved Chairwomen Tanja 
Jadnanansing. Efterfølgende møder vi Giuliano Nagessersing og Yasar Gode. 
Formiddagen byder udover oplæg på rundvisning i Bijlmermeer ved en række 
forskellige projekter.    

12.15 I bus mod frokostrestaurant. Restauranten ligger på vejen mod lufthavnen.  

12.45 

Frokost på  
Restaurant Kronenburg 
Prof. E.M. Meijerslaan 6  
1183 AV Amstelveen 

14.15 Afgang mod lufthavnen, ca. 20 min i bus.  

17.30 
Afgang fra Amsterdam mod København med SK1550.  
Tid på egen hånd i lufthavnen.  

18.50 Ankomst København.  
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Oplæg om Amsterdams boligpolitiks 

Kees Dignum og Elly van Sluijs fra Amsterdam Kommunes boligafdeling fortalte om boligpolitikken i 
Amsterdam og bestræbelserne på at bevare Amsterdam som en blandet by. Amsterdam har som alle andre 
europæiske storbyer oplevet et massivt pres på boligmarkedet. Befolkningstilvækst, øget antal hoteller og 
lejligheder til udlejning på platforme som Airbnb, har ført til, at man nu tænker Amsterdam centrum helt 
anderledes. I 2017 besluttede byrådet, at der skal bygges 120.000 boliger efter en ny fordelingsnøgle for at 
hindre spekulation og dyre fremlejer. Fremtidsvisionen har fået betegnelsen 40-40-20 og skal sikre nye 
boliger til alle indkomstgrupper i Amsterdam. 40-40-20 dækker over, at 40 % nybyggeri skal opføres som 
almene boliger, 40% til mellemindkomstgrupper og 20 % i den frie sektor. 
  

 
 

 

 

Guidet byvandring i området omkring Amsterdam Centraal Station  

Anneke Bokern fra Architour tog os på en guidet byvandring i området omkring Amsterdam Centraal 
Station med fokus på arkitektur, byrum og byudvikling. Vi så og hørte om Amsterdam Centraal Station, som 
er ved at blive udviklet til at kunne håndtere 300.000 passagerer dagligt, og området omkring stationen på 
øen Stationseiland. Derefter gik turen til Ijdock, en kunstig ø med kompakt, tæt bystruktur og et skulpturelt 
urbant look, ”EYE”-bygningen som huser et filmmuseum, biograf og café, og turen sluttede på 
Oosterdokseiland, som bl.a. huser Amsterdams hovedbibliotek.  
 

 

http://www.at5.nl/artikelen/171310/nieuwe-formule-voor-amsterdams-woningbeleid-40-40-20
http://www.at5.nl/artikelen/171310/nieuwe-formule-voor-amsterdams-woningbeleid-40-40-20
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Oplæg om Amsterdams nattelivsborgmester 

Chahida Bouatouan fra Secretary of the board of the Foundation of the Nightmayor fortalte om 

Amsterdams nattelivsborgmester. Mødet foregik i Nachtlab, et innovationshus for virksomheder der 

arbejder med oplevelsesøkonomi, hvor nattelivsborgmesterens sekretariat også har til huse.   

Amsterdam er en levende by med mange festivaler og et pulserende natteliv. Kombineret med en kompakt 

geografi giver det udfordringer for beboerne, særligt i Amsterdams centrum. Byen har derfor indført en 

såkaldt nattelivsborgmester. Nattelivsborgmesteren er ikke en folkevalgt borgmester, som titlen kunne 

antyde, men en institution, der fungerer som bindeled mellem kommunen og underholdnings- og 

restaurationsbranchen og fungerer som rådgiver for kommunen.  
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Nachtlab huser udover nattelivsborgmesterens sekretariat bl.a. kontorpladser for iværksættere indenfor 

elektronisk musik og nattelivet.  

 

Oplæg om Amsterdams mobilitetsstrategi 

Fokko Kuik fortalte os om Amsterdam indsatser indenfor mobilitetsplanlægning. Amsterdam minder på 

flere måder om København, når der det kommer til mobilitetsplanlægning. Byen vokser, cyklismen er i 

højsædet, og metroen er under udbygning. Amsterdam åbnede byens nyeste metrolinje i 2018. For at sikre, 

at byen fortsat er en tilgængelig og tryg by, er der besluttet en mobilitetsstrategi frem mod 2030, som bl.a. 

inkluderer begrænsninger og fartreduktioner for biler i den indre by, nye cykelstier -broer og -

parkeringspladser, flere færgeruter, forbedret kollektiv transport, bedre forhold for fodgængere mv.  
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Oplæg om cirkulær økonomi 

Natascha Spanbroek, strategisk konsulent med speciale inden for cirkulær økonomi og affaldshåndtering, 

fortalte om, hvordan man arbejder med cirkulær økonomi i Amsterdam. Amsterdam har et mål om at være 

en cirkulær by i 2050. I cirkulær økonomi indgår produkter og deres indholdsstoffer i kontinuerlige 

kredsløb. ”Brug og smid ud”-konceptet er erstattet af genbrug og genanvendelse, så produkterne bruges 

flere gange eller materialerne bliver brugt i nye produkter. Det er især indenfor byggeriet, biomasse og 

indkøb, Amsterdam ser potentialer for en mere cirkulær anvendelse af ressourcerne, og byen er bl.a. i gang 

med at implementere krav til byggeriet i den igangværende udbygning af havnen.  

 

 

Oplæg om cykelpolitik 

Program Manager Cycling David Gelauff fortalte om cykelpolitikken i Amsterdam. Amsterdam er som 

København kendt for mange cyklister i gadebilledet, og der er stor politisk vilje til at understøtte, at mange 

vælger cyklen som transportmiddel. Beboerne i Amsterdam ejer ca. 1 million cykler, og der er stor trængsel 

på cykelstierne og udfordringer med at finde plads til cykelparkering. Amsterdams cykelstrategi lægger 

særligt fokus på tre områder:  
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• Holde flow i cykeltrafikken ved at eliminere flaskehalse på cykelstierne, skabe mere plads til 

cyklister på de mest populære steder og anlægge nye cykelruter. 

• Forbedre cykelparkeringen ved at etablere flere cykelparkeringspladser, slå ned på ulovligt 

parkerede cykler (som fjernes, hvorefter ejeren skal hente cyklen udenfor byen og modtager en 

bøde), informere og opfordre til bedre vaner for cykelparkering.  

• Opfordre til bedre adfærd på cykelstierne med kampagner.  

 

Cykelparkering på skib i Amsterdams havn  

 

Oplæg om Smart City    

Cornelia Dinca fra Amsterdam Kommune præsenterede Amsterdams indsatser indenfor Smart City. I 

Amsterdam arbejder man efter tre kriterier, der skal være opfyldt for at man kan tale om, at indsatser 

hører under Smart City;  

• Fremtidssikring – håndtering af hurtige teknologiske ændringer, der påvirker byen, for eksempel 

AirBnb og Uber.  

• Innovation – villighed til at eksperimentere, også fra den offentlige sektor. 

• Samarbejde – Kun indsatser, hvor flere aktører samarbejder, karakteriseres som smart city-

indsatser.  
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Amsterdam Kommune understøtter bl.a. en ”community platform” med 60.000 brugere, hvor borgere og 

virksomheder kan interagere med kommunen og debattere, ligesom kommunen stiller data til rådighed.  

 

 

 

 

 

Site Visit hos Implacement  

Koen van de Buuse, Policy Advisor Newcomers, viste rundt og fortalte om Implacement´s arbejde med at 
integrere tilflyttere til Amsterdam i job, uddannelse mv. Vi overværede blandt andet en undervisningstime i 
hollandsk. 
I Amsterdam udarbejder man et 3-årigt program for den enkelte nytilkomne, som samtidig får tilknyttet en 
”case manager” fra kommunen, der koordinerer forløbet gennem hele perioden. Målet er, at nytilkomne 
hurtigst muligt kommer i job eller uddannelse og bliver aktive deltagere i samfundet.  
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Temablok om byfornyelse i området Bijlmermeer, sydøst for Amsterdams centrum  

Bijlmermeer blev bygget i 1960´erne som svar på Amsterdams store boligmangel. Den nye bydel sydøst for 
Amsterdams centrum med store lyse moderne lejligheder udviklede sig dog ikke som forventet. Mange 
lejligheder endte med at stå tomme og tiltrak borgere med sociale problemer. Herudover blev mange 
borgere fra Surinam, tidligere hollandsk koloni, henvist til Bijlmermeer. Området var præget af kriminalitet, 
høj arbejdsløshed mv. Efter en katastrofal ulykke i 1992, hvor et fly styrtede ned i en boligblok i 
Bijlmermeer, begyndte en proces med at fornye området.  
 
I dag arbejdes der både med sociale aktiviteter for beboerne og nye boformer, blandt andet muligheder for 

at sammenlægge lejligheder, så unge studerende kan etablere bofællesskaber, ligesom der bygges nye 

familieboliger nær ved Bijlmermeer.   

 

 

 
 

Besøg i bofællesskab i sammenlagte lejligheder i Bijlmermeer.  
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Nyopførte familieboliger i nærheden af Bijlmermeer.  






























