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This document presents the main findings of the research results for each of the cities
involved in the Urban Goodcamp project. Each summary easily presents the results from the
research on the challenges in each city, in english and in the local language.
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Amsterdam
the city / Amsterdam, the Dutch capital, stands
for its artistic heritage, the extensive canal network
and the gabled houses, a legacy of the Golden Age.
Cycling is inextricably linked to the character of
the city. The relationship with water is
characteristic of Amsterdam, because of its
location on the IJ (with the Amsterdam-North
district on the north side), the North Sea Canal
and the mouth of the Amstel. Green areas
constitute 12% of the surface of Amsterdam and
the city has approximately 400,000 trees. Greater
Amsterdam has 1,394,998 inhabitants. The
number of different nationalities in the
municipality (in 2007: 177) is one of the highest
in the world. The city has two universities and
several universities of applied sciences.

the challenge / Amsterdam counts more bicycles
than inhabitants, but Amsterdammers also love
their cars, which leads to traffic congestion and
poor air quality. Fortunately, car ownership is
declining and the number of shared cars is
increasing. The municipality's mobility policy will
further discourage car use in the coming years.
The consequences of climate change are clearly
noticeable in Amsterdam. Large periods of
drought – in which the urban heat island effect
can lead to the city being up to 8 degrees warmer
than surrounding rural areas - are alternated with
extreme rain showers, during which the city
cannot properly dispose of its water. The amount
of green space per inhabitant is decreasing,
especially in the more central city districts. More
(connected) green infrastructure could be a
solution to these problems, while also contributing
to an increase of biodiversity in and around the
city and improving air quality.

the approach / On the theme of biodiversity and
climate proof design, we see two contradictory
movements: a clear picture of the necessary
solutions, namely increasing the amount of
greenery, which fulfills many different goals for
people, water and drought and thriving natural
ecosystems. But at the same time we see an unruly
reality, highly dependent on the right knowledge
in the right place and effective cooperation, in a
densifying city in which every m2 is fought over.
In view of the above, we have identified the
challenge of biodiversity and climate proof design
as the most versatile and promising challenge for
Amsterdam to explore further in this project. the
only way to provide a sustainable transition
towards a better city for all, by engaging all
segments of population from an early age.

Amsterdam
the city / Amsterdam, de Nederlandse hoofdstad,
is beroemd om haar artistieke erfgoed, het
uitgebreide grachtennetwerk en de smalle
gevelhuizen, een erfenis uit de Gouden Eeuw.
Fietsen is onlosmakelijk verbonden met het
karakter van de stad. Kenmerkend voor
Amsterdam is de relatie met het water door de
ligging aan het IJ (met aan de noordzijde het
stadsdeel Amsterdam-Noord), het Noordzeekanaal
en de monding van de Amstel. Groene gebieden
vormen 12% van de oppervlakte van Amsterdam
en de stad heeft ongeveer 400.000 bomen. GrootAmsterdam heeft 1.394.998 inwoners. Het aantal
verschillende nationaliteiten in de gemeente (in
2007: 177) behoort tot de hoogste ter wereld. De
stad heeft twee universiteiten en meerdere
hogescholen.

the challenge / Amsterdam telt meer fietsen dan
inwoners, maar Amsterdammers houden ook van
hun auto, wat leidt tot drukte op de weg en een
slechte luchtkwaliteit. Gelukkig neemt het
autobezit af en neemt het aantal deelauto's toe.
Het mobiliteitsbeleid van de gemeente gaat het
autogebruik de komende jaren verder
ontmoedigen. De gevolgen van
klimaatverandering zijn duidelijk merkbaar in
Amsterdam. Grote perioden van droogte – waarbij
het stedelijk hitte-eilandeffect ertoe kan leiden dat
de stad tot 8 graden warmer is dan het omliggende
platteland - worden afgewisseld met extreme
regenbuien, waarbij de stad haar water niet goed
kan afvoeren. Vooral in de meer centrale
stadsdelen neemt de hoeveelheid groen per
i n w o n e r a f. Me e r ( v e r b o n d e n ) g r o e n e
infrastructuur zou een oplossing kunnen zijn voor
deze problemen en tegelijkertijd bijdragen aan een
toename van de biodiversiteit in en rond de stad
en een verbetering van de luchtkwaliteit.

the approach / Op het thema biodiversiteit en
klimaatbestendig ontwerpen zien we twee
tegenstrijdige bewegingen: een helder beeld van de
noodzakelijke oplossingen, namelijk het vergroten
van de hoeveelheid groen die veel verschillende
doelen vervult voor mensen, water en droogte en
bloeiende natuurlijke ecosystemen. Maar
tegelijkertijd zien we een weerbarstige realiteit,
sterk afhankelijk van de juiste kennis op de juiste
plek en effectieve samenwerking, in een
verdichtende stad waarin elke m2 wordt
bevochten. Gezien het bovenstaande hebben we de
uitdaging van biodiversiteit en klimaatbestendig
ontwerp geïdentificeerd als de meest veelzijdige en
veelbelovende uitdaging voor Amsterdam om
verder te onderzoeken in dit project.
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