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Amsterdam, 5 juni 2019

Boekpresentatie publicatie ‘Samen stad maken’ op Provada
Vandaag, 5 juni, publiceert AM ‘Samen Stad Maken’, een uitgave die de resultaten bundelt
van de prijsvraag ‘AM I Included’. Deze prijsvraag is door gebiedsontwikkelaar AM in 2018
uitgeschreven samen met Architectuur Lokaal. Met de rijke oogst van de prijsvraag (ruim
vijftig inzendingen uit tien landen) wil AM en andere partijen de huidige actuele opgave van
inclusiviteit verder verrijken en vorm gaan geven in concrete gebiedsontwikkelingen in
Nederland. Hilde Blank, bouwmeester AM en initiatiefneemster van de prijs en publicatie
licht om 14.00 uur op de AM stand (Hal 12, 08) toe wat de belangrijkste inzichten zijn van
Samen stad maken.
Diverse invalshoeken op inclusiviteit
De oogst bestaat uit nieuwe woonconcepten,
ontmoetingsplekken in de openbare ruimte,
het transformeren van verkeersruimte naar
een bestemming (zowel op gebouw- als buurten wijkniveau), een andere manier van
programmeren en functies mengen, een
andere aanpak en werkmethode, een andere
rol van de ontwikkelaar in een gebied
coöperatie, de nieuwe mogelijkheden door
voortschrijdende technologische
ontwikkelingen, waaronder de digitalisering
en een andere benadering van doelgroepen.
Vijf interviews met influencers
In de publicatie zijn naast de inzichten uit
inzendingen ook vijf interviews met opinion
leaders in het ruimtelijke domein opgenomen
over wat inclusiviteit betekent voor hen:
Rijksbouwmeester Floris Alkemade,
hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft Co
Verdaas, wethouder van de gemeente Utrecht Kees Diepeveen, voorzitter Aedes Marnix Norder
en directievoorzitter AM Ronald Huikeshoven.
Thema de Inclusieve stad volgens AM
Met de publicatie nodigt AM andere partijen uit zoals overheden en maatschappelijke

organisaties om gezamenlijk verder te denken over dit belangrijke maatschappelijke onderwerp,
zeker ook in het licht van de druk op de woningmarkt in de steden. De kernvraag die gesteld
moet worden is dan ook: Welke stad wil je zijn?
De ‘inclusieve stad’ is dan ook een van de vijf kernthema’s waar AM als gebiedsontwikkelaar
zich mee bezig houdt. Dat gebeurt aan de hand van een breed perspectief op het domein van
inclusiviteit: een stad voor en van iedereen, waar iedereen zich welkom voelt en betrokken. Een
stad waarmee meerdere mensen zich kunnen identificeren, waar zij individueel en zichzelf
kunnen zijn en toch ook verbonden, waar vanzelfsprekende plekken zijn voor ontmoeten. Op
verschillende locaties geeft AM vorm aan deze ambitie, zoals Bajes Kwartier in Amsterdam, de
Merwede Kanaalzone in Utrecht en Feyenoord City in Rotterdam. Het zijn voorbeelden van
complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, waar de uitdaging erin bestaat om
betekenisvolle plekken te maken voor verschillende doelgroepen.
Over AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM.
Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen in het hart van
ons ontwikkelingsproces. Wij richten ons daarbij op de thema’s ‘Gedurfde duurzaamheid’,
‘Inclusieve stad’, ‘Healthy urban living & working’, ‘Stad- en gebiedmaker’ en ‘Gelukkig leven’.
In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke
organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en
kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van
Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Zie ook
www.am.nl

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Meer informatie:
Afdeling in- en externe communicatie AM, telefoon 030 609 72 22, communicatie@am.nl.
AM nodigt de pers uit om bij de boekpresentatie aanwezig te zijn. De presentatie start om 14.00
uur op de AM =-stand, hal 12, standnummer 8. Hilde Blank, directeur AM Concepts en
bouwmeester AM, zal de presentatie verzorgen. Zij is initiatiefneemster van de prijsvraag en de
publicatie. Eventuele interviews kunnen daar worden georganiseerd, of van te voren
aangevraagd bij saskia.dijkstra@am.nl

