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Handboek Rood vastgesteld door college van B&W (september 2018)

De Puccinimethode valt in de prijzen (april 2018)

Gemeente
Amsterdam

De Puccinimethode is continu in ontwikkeling. Op deze pagina houden we u op de
hoogte van het laatste nieuws en recente publicaties.

Op 18 september heeft het college van B&W het ‘Handboek Rood, standaard voor het
Amsterdamse straatbeeld’ vastgesteld, als onderdeel van de Puccinimethode. Dit
handboek is een technische uitwerking van het Beleidskader Puccinimethode, dat begin
2018 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het Handboek Rood wordt  gebruikt bij de
inrichting van alle verharde openbare ruimte in Amsterdam. Ook de standaarden voor
straatmeubilair en openbare verlichting zijn in het Handboek Rood uitgewerkt. In de
Commissie Puccinimethode wordt vanaf nu aan dit handboek getoetst. Het Handboek
Groen is nog in ontwikkeling en wordt op een later moment vastgesteld door het college.

Vrijdag 6 april is, onder grote belangstelling, de vierde Paul Mijksenaar Award uitgereikt
aan gemeente Amsterdam voor de door hen ontwikkelde ‘Puccinimethode’ voor de
vormgeving en inrichting van de openbare ruimte. De Puccinimethode is ontwikkeld om
het Amsterdamse straatbeeld een hoogwaardige uitstraling te geven. Hoogwaardig wat
betreft materiaalkeuze, de onderlinge samenhang en de zeer gedetailleerde uitvoering.
Een verkenningstocht van de jury in andere wereldsteden, maakte duidelijk dat deze
methode ongekend is en van een buitengewone ontwerpkwaliteit.

‘In de afgelopen 10 jaar viel mij de esthetiek in het Amsterdamse straatbeeld steeds vaker
op,’ aldus Paul Mijksenaar. ‘Het Puccini-handboek leest als een gebruiksaanwijzing maar
met opvallend veel variatiemogelijkheden, ook voor bijzondere plekken zoals pleinen en
parken.’
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Over de prijs

Beleidskader Puccinimethode vastgesteld door de gemeenteraad (januari
2018)

Downloads

A Beleidskader Puccinimethode (2018)

De Paul Mijksenaar Design for Function Award is bedoeld als erkenning voor vaak
anonieme ontwerpen waarin bruikbaarheid voorop staat. Eerdere winnaars van de prijs
waren onder andere het fietsknooppuntensysteem (2013) en de IKEA-montage-instructies
(2015).

De Puccinimethode staat voor een kwalitatief goede, fysieke inrichting van alle
Amsterdamse openbare ruimte; alle Amsterdamse straten, pleinen, parken en
plantsoenen. Er is sinds 2004 door verschillende disciplines aan gewerkt. Op 24 januari
2018 is een volgende stap gezet: de  gemeenteraad heeft een nieuw Beleidskader
Puccinimethode vastgesteld.

Dit Beleidskader Puccinimethode betreft een actualisatie en uitbreiding van het
Handboek Puccinimethode Rood uit 2014. Richtinggevend bij de actualisatie is de Visie
Openbare Ruimte. De ambities en voorstellen die hierin vastgelegd zijn maken dat de
Puccinimethode in haar aspecten nu veel sterker redeneert vanuit duurzaamheid,
hergebruik, innovatie, flexibiliteit bij de inrichting van openbare ruimte en het principe
van de 'ongedeelde stad'.

Een nieuw onderdeel is de Puccinimethode 'Groen' waarin afspraken staan voor de
inrichting van de groene openbare ruimte. Ook nieuw zijn afspraken over de vormgeving
van openbare verlichting en straatmeubilair.

De beleidsmatige uitgangspunten uit het Beleidskader Puccinimethode worden nader
uitgewerkt in twee technische handboeken: Handboek Puccinimethode Rood (verwacht
Q2 2018)  & Handboek Puccinimethode Groen (verwacht Q3 2018). Totdat het nieuwe
Handboek Puccinimethode Rood gereed is, werken we nog met het handboek zoals dat
in 2014 door het college is vastgesteld.
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