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Casus Bellamy buurt
in Amsterdam 

Workflow Ontwerpstudie
Stad & Ruimte

Studie tot nu toe
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Volgende stappen4



Opgaven voor de stad

Bron: Denk diep!, Gemeente Amsterdam (2019)

3



Bellamybuurt, Amsterdam _ case study

Location

3D model
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Vraagstelling

• Wat is de meest efficiënte, integrale en duurzame ontwerpoplossing? 

• Welke vraagstukken en afwegingen komen in het proces naar voren? 

• Zijn de ambities realiseerbeer: organisatorisch, financieel en wenselijk?

• Welke kaders kunnen we opstellen voor een stads brede aanpak en voor samenwerking 
met de ketenpartners?
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Workflow

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Hoe werken de onder- en bovengrond

samen? Wat zijn het systeem en haar elementen

Opstellen toetskader

voor toekomstige te 

nemen

(ontwerp)beslissingen

en mate van impact

Integrale parametrische

aanpak optimalisatie en 

ontwerpchecks

Stap 4

Toetsen van ontwerpoplossingen
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Stap 1 _inventarisatie data en systeem

Analyse

Hoe werken de onder-en 
bovengrond als systeem

samen? Welke relaties en 
afhankelijkheden en invloed
hebben de elementen in het 

systeem op elkaar?

Ondergrond Starterkit
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Ontvangen materiaal

Thema Datasets (of groepen van..)

Ondergronds 
Ruimtegebruik

• Kabels en leidingen (in eigen beheer en 
overige)

• Assets openbare ruimte (ondergrondse 
footprint): wegen, afval, groen, verlichting, 
verkeer, tunnels etc.

• Assets waterleggers (Waternet + 2 andere 
waterschappen)

• Historische objecten: archeologie , e.a. 
objecten b.v. niet-gesprongen 
explosieven, bebouwingsresten 
(bouwarchief), ..

• Gebouwen (ondergrondse footprint) en 
funderingen, vanuit de basisregistraties 
BAG, openbare ruimte BGT en vanuit BIM

Samenstelling 
Ondergrond 
(fysisch/chemi
sch)

• Geotechnische eigenschappen, 
draagkracht

• Bodem: milieuonderzoek, samenstelling, 
kwaliteit, vervuiling 

• Grondwater, peilbuizen, metingen
• Geologie en Geohydrologie, kwel, 

verzilting
• Bodemdaling (zetting/klink), ophogingen
• Basisregistratie Ondergrond

Duurzaamheid • Bodemenergie (open/gesloten systemen, 
WKO, geothermie)

• Bodemdiversiteit: flora-fauna, 
boomwortels, gezonde bodem, vruchtbare 
bodem

• Infiltratie, waterberging
Overig • Eigendom

• Grondexploitatie
• Publiekrechtelijke beperkingen
• Omgevingsplan m.b.t. ondergrond

8



Existing datasets GIS _ inventory

Everything is planar, no 

indications on the Z axis

Datasets
- Warmtenet model
- Waterleiding
- City thermal 
energy
- …
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Existing tool _ 3d Amsterdam

https://3d.amsterdam.nl/web/app/index.html

Pros

- Interactieve map van 
ondergronds netwerk

- Goede visualisatie om 
de relatie tussen de 3D 
bebouwde omgeving, 
het openbaar groen, de 
publieke open ruimte
en ondergrond te 
begrijpen

Cons

Deze viewer laat niet
de exacte locatie zien
van het network, geen
Z axis
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Brainstorm met de specialisten

- Hittestress
- Water
- Biodiversiteit
- Eigendom
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Stap 1 _eerste bevindingen

Generiek

• Ambities van Gemeente Amsterdam zijn hoog; ruimte, tijd en budget beperkt; 
• Uitgebreide kennis en informatie beschikbaar: zowel bestaande situatie als

mogelijke oplossingen. 
• Centralisatie en innovatie van databeheer systeem: echter informatiestroom nog

steeds overweldigend;
• Ruimtelijke opgaven zijn zeer complex; mogelijke impact van bepaalde

ontwerpbeslissingen voor beleidsmakers moeilijk te overzien.
• Technische disciplines hebben een eigen taal; belangrijke kennis of informatie

verloren zou kunnen gaan in communicatie naar beleidmakers. 

Casus Bellamybuurt

• Wateroverlast
• Klimaatadaptatie: Hittestress > Biodiversiteit
• Publiek private eigendomsverdeling van de ruimte benodigd voor oplossingen
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Daarom

Stap 1 _eerste bevindingen

Beschikbare data 

- Bestaande 3D viewer voor bebouwde omgeving + 
openbare ruimte + ondergronds netwerk

Geen informatie over de Z as voor datasets 
in GIS en 3D viewer

Niet mogelijk om eventuele
ruimtelijke knelpunten te 
identificeren

Echter
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Stap 2
Opstellen toetskader en criteria voor toekomstige te nemen
(ontwerp)beslissingen en mate van impact 

Level van invloed /impact 
Welke elementen nemen

we in beschouwing

Hinder in factor tijd en 
ruimte

Tijdsduur

Kosten implicaties
oplossingen

Technische haalbaarheid

Effectiviteit van of 
ontwerpoplossingen

Ruimtelijke kwaliteit
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Stap 2 het toetskader bouwen

Prioritering en toetsing: 
wat heeft impact, wat is acceptabel en wat niet?

→ trade off matrix /  beslissingstool

TOM uitwerking opties stijgpunten Parnassusweg - issue TR-2

Versie: 0.2 - concept ter interne review

Datum: 22 maart 2021

Variant 0 Variant 1 Variant 5

Bestaande stijgpunten PW oost, versmald Bestaande stijgpunten PW oost, versmald.

Extra stijgpunten PW oost in perron 1

Bestaande stijgpunten PW oost, versmald.

Extra stijgpunten PW west in perron 1 en 2

oordeel oordeel oordeel

Transferdrukte

Treinperrons Treinperrons t.h.v. trap BP west voldoen niet. 

Deels veroorzaakt door modellering van de in-

uitstappers welke zeer ongunstig is t.o.v. trap BP 

west.

Rest perron voldoende capaciteit om dit op te 

vangen. Gebruik crowd control geadviseerd.

Treinperrons t.h.v. trap BP west voldoen niet. 

Deels veroorzaakt door modellering van de in-

uitstappers welke zeer ongunstig is t.o.v. trap BP 

west.

Rest perron voldoende capaciteit om dit op te 

vangen. Gebruik crowd control geadviseerd.

Naar verwachting zal vanwege de extra 

treinopgangen PW west de verdeling over de 

treinbakken matig wijzigen waardoor druk BP west 

zal afnemen. Dit is nu niet meegenomen.

Treinperrons t.h.v. trap BP west voldoen niet. 

Deels veroorzaakt door modellering van de in-

uitstappers welke zeer ongunstig is t.o.v. trap BP 

west.

Rest perron voldoende capaciteit om dit op te 

vangen. Gebruik crowd control geadviseerd. 

Naar verwachting zal vanwege de extra 

treinopgangen PW west de verdeling over de 

treinbakken sterk wijzigen waardoor druk BP west 

zal afnemen. Dit is nu niet meegenomen.

Bovenaan trap BP oost (zowel p1 als p2) Voldoet. Voldoet. Voldoet.

Bovenaan trap BP west perron 1 (spoor 1-2) Voldoet niet. 520 seconden totaal. Voldoet niet. 480 seconden totaal. Rood. Voldoet niet. 420 seconden totaal.

Bovenaan trap BP west perron 2 (spoor 3-4) Voldoet niet. 920 seconden totaal. Voldoet niet. 860 seconden totaal. Rood. Voldoet niet. 790 seconden totaal.

Bovenaan trap PW oost perron 1 (spoor 1-2) Voldoet. Voldoet. Voldoet.

Bovenaan trap PW oost perron 2 (spoor 3-4) Voldoet net. Voldoet net. Voldoet.

Bovenaan trap PW west perron 1 (spoor 1-2) Voldoet. Geen opgang maar wachtgebied. Voldoet. Geen opgang maar wachtgebied. Voldoet.

Bovenaan trap PW west perron 2 (spoor 3-4) Voldoet. Geen opgang maar wachtgebied. Voldoet. Geen opgang maar wachtgebied. Voldoet.

Parnassusweg OVCP lijn PW bestaand zuidzijde is druk maar 

voldoet net. De trapaanvoer is maatgevend 

waardoor de OVCP lijn de druk goed aan kan.

OVCP lijn PW bestaand noordzijde wordt weinig 

gebruikt omdat de VOP naar de rechtbank niet is 

gemodelleerd maar in werkelijkheid wel reizigers 

zal aantrekken.

OVCP lijn PW bestaand zuidzijde is druk maar 

voldoet net. De trapaanvoer is maatgevend. 

Vanwege de extra trap in treinperron 1 wordt het 

tussenbordes en ook deze OVCP lijn in de piek 

zwaarder belast.

OVCP lijn PW bestaand noordzijde wordt weinig 

gebruikt omdat de VOP naar de rechtbank niet is 

gemodelleerd maar in werkelijkheid wel reizigers 

zal aantrekken.

Functioneert goed.

Druk PW bestaand (oost) tussenbordes Voldoet. Voldoet net. Voldoet.

Druk PW bestaand (oost) OVCP lijn zuid Voldoet net. 1 keer 110 seconden. Voldoet net. 1 keer 190 seconden Voldoet.

Druk PW bestaand (oost) OVCP lijn noord Voldoet. Voldoet. Voldoet.

Druk PW nieuw (west) tussenbordes Niet van toepassing. Niet van toepassing. Voldoet.

Druk PW nieuw (west) OVCP lijn zuid Niet van toepassing. Niet van toepassing. Voldoet.

Druk PW nieuw (west) OVCP lijn noord Niet van toepassing. Niet van toepassing. Voldoet.

Aanbevelingen

Instelling OVCP poorten Optie 1: OVCP lijn PW oost, zuid spitsafhankelijk 

instellen (dit is te automatiseren):

ochtendspits: 1 ingaand & 3 uitgaand

avondspits: 3 ingaand & 1 uitgaand

Optie 2: Widegate OVCP lijn PW oost, zuid 

standaard uitgaand instellen (eenmalige actie)

Optie 1: OVCP lijn PW oost, zuid spitsafhankelijk 

instellen (dit is te automatiseren):

ochtendspits: 1 ingaand & 3 uitgaand

avondspits: 3 ingaand & 1 uitgaand

Optie 2: Widegate OVCP lijn PW oost, zuid 

standaard uitgaand instellen (eenmalige actie)

Geen bijzonderheden.

Openbare ruimte Parnassusweg

Verkeersveiligheid

Gebruik VOP autoweg en trambaan Significant - conform bestaand. Significant - conform bestaand. Vermindering t.o.v. bestaand.

Sociale veiligheid

Leesbaarheid Parnassusweg Goed Bekneld door extra trap boven voet-fietspad Goed

Fietsparkeren

Fietsparkeren PW oost Verplaatsen geadviseerd, kan echter blijven. Verplaatsen verplicht. Verplaatsen geadviseerd, kan echter blijven.

Fietsparkeren PW west Behouden. Behouden. Verplaatsen geadviseerd, kan echter blijven.

Fietsparkeren elders regelen ? Sowieso aan te bevelen. Sowieso aan te bevelen. Sowieso aan te bevelen.

Kabels en Leidingen

Aanpassingen kabels en leidingen benodigd Niet verwacht Niet verwacht. Waarschijnlijk benodigd i.v.m. inpassing nieuw 

bordes, stijgpunten en OVCP poorten.

Aanbevelingen

Verlichting Geef een opfrisbeurt aan de bestaande verlichting 

en creëren prettig ontvangstdomein.

Geef een opfrisbeurt aan de bestaande verlichting 

en creëren prettig ontvangstdomein.

Geef een opfrisbeurt aan de bestaande verlichting 

en creëren prettig ontvangstdomein.

Fietsparkeren

Projectorganisatie ZAD

Financieel ZAD

Onderscheidende meerkosten directe bouw

(Grove schatting!! T.z.t. exacter onderbouwen 

noodzakelijk ?)

Tijdelijke perronconstructie.

Bestaande stijgpunten PW aanpassen.

Herinrichting Parnassusweg oost optioneel.

Tijdelijke perronconstructie.

Bestaande stijgpunten PW aanpassen.

Nieuw stijgpunt PW oost inpassen.

Herinrichting Parnassusweg oost verplicht.

Tijdelijke perronconstructie.

Bestaande stijgpunten PW aanpassen.

Herinrichting Parnassusweg oost optioneel.

Nieuw stijgpunt PW west inpassen

Herinrichting Parnassusweg west verplicht.

Haalbaarheid / Robuustheid plan

Constructie aanpassingen dienen te worden 

afgestemd met Omgevingsdienst.

Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden Afstemming omgevingsdienst noodzakelijk omdat 

we niet genoeg gegevens van de bestaande 

constructie (de treinviaducten) hebben om de 

sparingen in het dek te kunnen onderbouwen. Dit 

kan wel op gebied van gelijkwaardigheid. 

Ook met ProRail is afstemming benodigd.

Beleving omgeving / Robuustheid draagvlak

Mogelijkheden t.t.v. realisatie Tunnels Significante hinder verwacht in kader van 

bereikbaarheid stijgpunten PW oost.

Significante hinder verwacht in kader van 

bereikbaarheid stijgpunten PW oost.

Maximale flexibiliteit beschikbaar in kader van 

bereikbaarheid stijgpunten PW oost, danwel west.

16



Stap 3

Integrale aanpak voor toetsen van integrale oplossingen in beperkte
beschikbare ruimte boven- en ondergronds

Definiëren van :
- een lijst met parameters 

per element
- de boven-en ondergrens

en range van de parameter

Csv file met parameters per element
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Stap 4

Testen van de oplossingen

2D parametrische
doorsnede tool

Beslistool

Testen Proof of Concepts
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Doorsnede referentie_
Ontwerp Handboek Inrichting Openbare Ruimte Amsterdam

Water Living environment

Energie

De verschillende handboeken zijn opgezet per 
thema en discipline met oplossingen voor onder-
en bovengrond. 

Opgave samenbrengen en toetsen haalbaarheid
verschillende oplossingen uit verschillende
disciplines tot een geoptimaliseerd overzicht
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Bellamybuurt_2d parametric section

First step into generating cross sections anywhere in the model

The plan could consist of using these real cross sections 

as a base for parametric model so that we could choose 

a location and start playing with variables
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Bellamybuurt_2d parametric section

First step into generating cross sections anywhere in the model

The plan could consist of using these real cross sections 

as a base for parametric model so that we could choose 

a location and start playing with variables
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Samenvatting

Mei-Juni Juli-Oktober
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Vragen? Aanbevelingen?
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