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De polycentrische stedelijke regio en de polycentrische stedeling in theoretisch perspectief 

hoofdstuk 2: de poLycentrische stedeLijke regio en 
de poLycentrische stedeLing in theoretisch 
perspectief

“Hij is een radicale individualist met een groot scala aan materiële mogelijkheden datgene te 

realiseren wat hij wil. Als hij ‘stad’ wil, dan gaat hij naar de stad. Wil hij eventjes ‘dorp’, dan boekt 

hij een weekje Drenthe of Zeeuws-Vlaanderen. Wil hij ‘natuur’, voor even, dan gaat hij naar de 

Ardennen of de Alpen. Wil hij ‘thuis’ en ‘geborgenheid’, dan kruipt hij diep in zijn eigen sofa en 

zet hij een mooie cd of dvd op.” (Boomkens, 2006, p.145)

2.1	 	Inleiding

de ‘netwerkstedeling’ van Boomkens organiseert volgens bovenstaand citaat op een 

zeer hoog schaalniveau zijn of haar leven. In dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat 

voor het overgrote deel van de bevolking het dagelijkse leven het stadsgewestelijke 

schaalniveau niet overtreft. de opkomst van de polycentrische stedeling hangt echter 

wel sterk samen met veranderingen in de dagelijkse mobiliteit in het stadsgewest. In 

de afgelopen decennia is, in het bijzonder door de opkomst van de auto, de dagelijkse 

actieradius van mensen enorm toegenomen. Mensen zijn in staat in hun dagelijkse 

leven grotere afstanden dan in het verleden te overbruggen. de opkomst van de 

polycentrische stedelijke regio wordt gekoppeld aan nieuwe kriskras verkeersstromen 

tussen de verschillende kernen. deze toegenomen mobiliteit is een belangrijke oorzaak 

van de veranderende stedelijke structuur. de vraag is echter in hoeverre het individu-

ele gebruikte palet van plekken als polycentrisch kan worden beschouwd. Het begrip 

daily Urban System beschrijft de ruimtelijke organisatie van een stedelijke regio. Met 

behulp van het begrip daily Urban System kan dan ook een regio worden afgebakend 

(dijst, 1995; Hägerstrand, 1970; Ostendorf, 1988). In dit onderzoek staat de vraag centraal 

in welke mate bewoners van een polycentrisch stadsgewest de mogelijkheden van de 

regio benutten. In een polycentrische stedelijke regio verwachten we dat bewoners in 

hun dagelijkse activiteitenpatroon gebruik maken van verschillende kernen en dat 

hun ruimtelijke gedrag dus gekenmerkt wordt door een divers palet van plekken. de 

veronderstelling is dat het tijd-ruimte gedrag een veel individueler en in toenemende 

mate divers karakter heeft gekregen. Het dagelijkse activiteitenpatroon is veranderd 

onder invloed van tal van maatschappelijke ontwikkelingen zoals welvaartsstijging, 

individualisering en emancipatieprocessen. deze veranderingen hebben invloed op 

het tijd-ruimtegedrag van individuen en daarmee (mogelijk) op het gebruikte palet van 

plekken binnen het polycentrische stadsgewest. Mokhatarion (2005) laat daarbij zien 

dat het minimaliseren van reistijd voor veel mensen niet de enige overweging is bij het 

selecteren van activiteitenplaatsen. dit leidt tot vragen als: zijn er tegenwoordig meer 

bewoners die zich als polycentrische stedelingen gedragen? en welke groepen bewo-

ners zijn dat dan? 
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de opkomst van de polycentrische stedelijke regio is de afgelopen 15 jaar in een groot 

aantal studies beschreven. Kenmerkend voor een polycentrische stedelijke regio is de 

sterke verwevenheid tussen verscheidene kernen op korte afstand waarbij deze 

kernen in belangrijke mate complementair aan elkaar zijn. als gevolg van deconcen-

tratie en decentralisatie van bewoners, arbeidsplaatsen en voorzieningen zijn de 

onderlinge verhoudingen veranderd. Het begrip polycentrische stedelijke regio wordt 

in de literatuur verschillend gebruikt en gedefinieerd. Het gebrek aan een eenduidige 

definiëring van het begrip heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats is de 

ruimtelijke verschijningsvorm in europa anders dan in bijvoorbeeld noord-amerika. 

de aanwezigheid van een groot aantal middelgrote steden is typerend voor europa 

(Martens, 2006; Schwanen, dieleman & dijst, 2004). In de tweede plaats wordt het 

begrip voor verschillende schaalniveaus gebruikt. Het begrip polycentrisme wordt 

toegepast op het schaalniveau van het stadsgewest, van landsdelen en zelfs van 

economische zones. een derde verklaring is dat het concept polycentrische stedelijke 

regio zowel empirisch, normatief als analytisch wordt gebruikt. Kloosterman en 

Musterd (2001) stellen dan ook dat de veelheid aan interpretaties typerend is voor de 

complexiteit van het begrip. davoudi (2003) voegt daar aan toe dat de complexiteit ook 

voortkomt uit het gegeven dat de ontwikkeling tot polycentrische stedelijke regio’s 

ingrijpt op praktisch elk gebied in het dagelijkse leven. 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal eerst het begrip polycentrische stedelijke regio 

worden gedefinieerd aan de hand van een aantal kenmerken. Het gaat hierbij om 

morfologische setting, institutionele organisatie en wijze van samenhang tussen de 

verschillende kernen. Ook zal ingegaan worden op de keuze voor het polycentrische 

stadsgewest als het relevante schaalniveau voor dit onderzoek. In het tweede deel gaat 

het om de betekenis van de polycentrische stedelijke regio voor haar bewoners. de 

opkomst van de polycentrische stedelijke regio is immers een stedelijke ontwikkeling. 

Hierdoor is de opkomst van de polycentrische stedelijke regio iets anders dan een 

voortzetting van de suburbanisatie. Suburbanisatie wordt veelal als een neergang van 

het stedelijke of zelfs als anti-stedelijk beschouwd. tegelijkertijd wordt erkend dat het 

schaalniveau waarop stedelingen hun dagelijkse leven organiseren niet meer lokaal is. 

door het bestaan van de polycentrische stedelijke regio als uitgangspunt te nemen, 

wordt daarmee in het verstedelijkingsbeleid afstand genomen van de uitgangspunten 

van het concept van de compacte stad. daarbij was de doelstelling om door middel van 

concentratie en nabijheid de mobiliteit te verminderen. dit betekent dat duidelijk 

moet worden hoe het complexe begrip stedelijkheid betekenis heeft op het hogere 

schaalniveau van het polycentrische stadsgewest. Het gaat hierbij om de vraag wat 

een stedeling is en welk individueel ruimtelijk gedrag past bij een polycentrische 

stedelijke regio.
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2.2	 	De	polycentrische	stedelijke	regio

ruimtelijke concepten, zoals polycentrisme, worden op verschillende manieren 

gebruikt. Het concept kan als een beschrijving van een gebied worden gebruikt 

(gebiedskenmerk). Het kan ook als normatief, planologisch concept worden gebruikt. 

dit betekent dat het begrip wordt gebruikt in strategische beleidsdocumenten. de 

polycentrische stedelijke regio wordt in dat geval als een (gewenst) toekomstbeeld 

gepresenteerd in de hoop planprocessen te beïnvloeden (Van Houtum & lagendijk, 

2001). Het concept is populair bij beleidsmakers omdat het synergie veronderstelt. dit 

betekent dat de polycentrische stedelijke regio als normatief concept de aanname 

hanteert dat het geheel beter functioneert dan de som der delen (Meijers, 2005). Het 

normatief gebruiken van een ruimtelijk concept zegt echter niets of weinig over het 

daadwerkelijk functioneren van een ruimtelijk gebied. Het beschrijft alleen een 

gewenst beeld van de onderlinge samenhang in een regio. de derde toepassing van 

ruimtelijke concepten is analytisch van aard. dit betekent dat aan de hand van een 

theoretisch concept het functioneren van een gebied wordt onderzocht en beschre-

ven. Het gaat daarbij om het vaststellen door middel van empirische analyse in welke 

mate een gebied voldoet aan de kenmerken van het ruimtelijke concept. In dit 

onderzoek wordt het concept polycentrische stedelijke regio analytisch gebruikt. In 

deze paragraaf wordt op basis van de literatuur het begrip polycentrische stedelijke 

regio afgebakend en beschreven. de beschrijving start met de afbakening van het 

schaalniveau, vervolgens komen een aantal morfologische en functionele kenmerken 

aan de orde en tot slot wordt de onderlinge verwevenheid en het functioneren van een 

polycentrische stedelijke regio beschreven. 

2.2.1	 	Het	schaalniveau	afgebakend	en	de	regio	begrensd
Het begrip polycentrische stedelijke regio wordt op drie schaalniveaus gebruikt. Het 

begrip polycentrische stedelijke regio wordt toegepast op het supraregionale (macro), 

interregionale (meso) en het intraregionale (micro) schaalniveau (davoudi, 2003; dühr, 

2005). Het supraregionale schaalniveau wordt gebruikt om de economische verweven-

heid van grote gebieden op wereldschaal te benoemen. de afbakening van een 

dergelijke economische zone gebeurt bijvoorbeeld op europese schaal. Het gaat dan 

om de onderlinge verwevenheid van verschillende regio’s, die door middel van 

vliegtuig of hoge snelheidstreinen verbonden zijn, een aansprekend voorbeeld hiervan 

is het concept van de “blue banana” (Brunet & Boyer, 1989; cortie, 1991). Het interregio-

nale schaalniveau beschrijft de integratie van een aantal van oorsprong weinig 

geïntegreerde, zelfstandig functionerende stadsgewesten tot één regio. de nederland-

se randstad, het duitse ruhrgebied en de Vlaamse ruit worden vaak als typerende 

voorbeelden van polycentrische stedelijke regio’s gezien op dit interregionale schaal-

niveau. Intensieve onderlinge verbondenheid tussen de steden leidt tot schaalvoorde-

len omdat men kan profiteren van elkaars sterke punten. Het gaat bij dit schaalniveau 

dus over het ontstaan van nieuwe functionele verbanden op een hoger schaalniveau 

dan voorheen het geval was. Het intraregionale schaalniveau tot slot beschrijft een 
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veranderende functionele samenhang binnen bestaande stadsgewesten. Het stedelijke 

gebied is al langer groter dan de bestuurlijke gemeentegrenzen suggereren. Het 

ontstaan van suburbane gebieden in de nabijheid van grote steden heeft gezorgd voor 

nauwe relaties tussen de woongebieden in de regio en het economische hart van deze 

regio’s. een polycentrische ontwikkeling op dit schaalniveau betekent dat de onder-

linge verwevenheid tussen de verschillende kernen verder toeneemt en dat de 

dominantie van de centrumstad afneemt. dit kan worden beschreven als een ontwik-

keling van een monocentrische stedelijke regio naar een polycentrische stedelijke 

regio.

Het schaalniveau waarop polycentrisme wordt gebruikt, bepaalt de begrenzing van 

het onderzoeksgebied en bakent tevens het concept af. Op de verschillende schaal-

niveaus bestaan andere concepten ten aanzien van de functionele specialisatie en 

integratie, de ruimtelijke verschijningsvorm en de mate van bestuurlijke eenheid 

(Kloosterman & Musterd, 2001). In dit onderzoek wordt het begrip polycentrisme 

toegepast op het intraregionale schaalniveau. Op dit stadsgewestelijke schaalniveau 

betreft dit het veranderende functioneren van verschillenden kernen binnen een 

regio. Het gaat dus om een functionele verandering binnen een regio en niet om het 

gaan functioneren als één regio. de keuze voor het intraregionale schaalniveau is 

gebaseerd op de overweging dat mensen het merendeel van hun dagelijkse activitei-

tenpatroon op dit schaalniveau vormgeven. Het interregionale schaalniveau en het 

supraregionale schaalniveau zijn voor analyses van het dagelijkse ruimtelijk gedrag 

van individuele huishoudens te groot (Musterd & Van Zelm, 2001). Het is waarschijnlijk 

dat hogere schaalniveaus van belang zijn wanneer bijvoorbeeld naar de locatiekeuze 

van multinationals wordt gekeken. In dit onderzoek echter, waarbij het tijd-ruimte 

gedrag van individuen binnen een polycentrisch stadsgewest centraal staat, dient de 

afbakening en begrenzing van de polycentrische stedelijke regio plaats te vinden op 

het micro niveau (Van Oort et al., 2007).

Het polycentrische stadsgewest wordt in dit onderzoek gebruikt voor het onderzoe-

ken van de veranderende (sociaal-ruimtelijke) verbanden tussen een (voormalige) 

centrumstad en (voormalige) suburbane gemeenten. deze onderlinge verbanden 

zorgen voor een regionaal netwerk met knopen van concentraties waarbij de onder-

linge verbanden zijn gebaseerd op stromen van goederen, informatie en mensen 

(Bertolini & Salet, 2003). Het feit dat de regionale samenhang gebaseerd is op dynami-

sche stromen geeft weinig aanknopingspunten voor de exacte regionale begrenzing. 

Sommige auteurs stellen dat het feit dat het polycentrische stadsgewest niet (exact) te 

begrenzen is, zelfs als kenmerk van een polycentrische stedelijke regio moet worden 

beschouwd (castells, 1996; Brand, 2002). Hoewel precieze begrenzing tot op zekere 

hoogte willekeurig is, afhankelijk van het gekozen criterium, is duidelijk dat er een 

grote samenhang bestaat tussen de kernen binnen de regio. aguilera (2005) stelt 

hierom dan ook dat het belangrijker is een duidelijke afbakening te kiezen, dan te 

onderzoeken of dit de beste afbakening is. Hierin kiest hij voor een pragmatische 
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oplossing in de discussie over de begrenzing van de polycentrische stedelijke regio. Hij 

stelt dat een pragmatische afbakening in het bijzonder van belang is wanneer 

ontwikkelingen door de tijd worden onderzocht. Juist bij dit type onderzoek is een 

pragmatische afbakening van een regio noodzakelijk, omdat de functioneel ruimtelijke 

grenzen van een regio in de tijd kunnen veranderen. Op het moment dat twee of meer 

momenten in de tijd met elkaar worden vergeleken, is de keuze voor de regionale 

grenzen dus altijd arbitrair. Vanuit pragmatisch oogpunt kan het polycentrische 

stadsgewest prima worden afgebakend op basis van de oude monocentrische regio-

grenzen. Polycentrische ontwikkelingen op het intraregionale schaalniveau kenmer-

ken zich immers niet door een vergroting van het stedelijke gebied. Hoewel duidelijk is 

dat een polycentrische structuur niet heeft geleid tot een onbegrensde regio, is de 

primaire vraag op het intraregionale schaalniveau in welke mate de onderlinge 

samenhang tussen de verschillende kernen is veranderd.

2.2.2	 	Kenmerken	van	het	polycentrische	stadsgewest
Het beschrijven van het polycentrische stadsgewest kan aan de hand van morfologi-

sche kenmerken, economische kenmerken, functionele verbanden en vormen van 

institutionele setting gebeuren. Ondanks de verschillende definities van polycentri-

sche stedelijke regio’s wordt bijna altijd een combinatie van die aspecten genoemd. In 

morfologisch opzicht is een polycentrische stedelijke regio op een kaart te herkennen 

doordat een relatief groot aantal middelgrote kernen op korte afstand van elkaar 

liggen. deze ruimtelijke nabijheid van meerdere centra is typerend voor een polycen-

trische stedelijke regio. een belangrijke voorwaarde daarbij is dat geen enkele kern 

(volledig) dominant is over alle andere plekken. dominantie kan worden geoperationa-

liseerd aan de hand van bijvoorbeeld het aantal inwoners of arbeidsplaatsen. Of het 

gebied ook als een polycentrische stedelijke regio functioneert wordt in belangrijke 

mate bepaald door economisch-ruimtelijke en sociaal-ruimtelijke verbanden en 

verschillen tussen de kernen. de verschillende in elkaars nabijheid gelegen centra 

kunnen namelijk ook als zelfstandige autonome steden functioneren. Kenmerkend 

voor een polycentrische stedelijke regio is het bestaan van sterke functionele verban-

den en onderlinge relaties tussen de kernen. deze verbanden en relaties kunnen 

worden geoperationaliseerd aan de hand van de vervoersstromen door de regio. Het is 

dus belangrijk dat een polycentrische stedelijke regio niet een vorm van gedeconcen-

treerde verstedelijking is, maar dat er specialisatie van de verschillende kernen 

plaatsvindt, waardoor er over complementariteit tussen de kernen gesproken kan 

worden.

deze vervoersstromen zouden worden veroorzaakt doordat de verschillende gebieden 

in een polycentrische stedelijke regio complementair zijn. dit betekent dat de nieuwe 

ruimtelijke structuur niet meer wordt gekenmerkt door een concentrisch opgebouwde 

stad, waarbij er een hiërarchische opbouw is. dit idee van christaller zou achterhaald 

zijn en in plaats daarvan hebben verschillende plekken zich verschillend gespeciali-

seerd. de verschuiving van hiërarchie naar complementariteit is daarmee kenmerkend 
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aan deze ontwikkeling. Polycentrische stedelijke regio’s kennen competitieve voorde-

len door deze complementariteit tussen de verschillende kernen. Op het moment dat 

deze verschillende gebieden in samenhang met elkaar functioneren, kunnen schaal-

voordelen worden behaald. de sterke interactie tussen de stedelijke gebieden waar-

borgt dat de verschillende gebieden elkaar niet beconcurreren, maar juist aanvullen 

zodat op het niveau van de regio competitieve voordelen worden behaald. Binnen een 

polycentrische stedelijke regio bestaan dus idealiter clusters van gespecialiseerde 

functionele centra (Bailey & turok, 2001). de specialisatie in verschillende subcentra 

veroorzaakt en waarborgt ook de onderlinge verbondenheid en functionele relaties 

tussen alle plekken in een polycentrische stedelijke regio. Indien bewoners hier 

optimaal gebruik van maken, zullen zij verschillende plekken voor verschillende 

activiteiten gebruiken. door deze concentratie kunnen hoogwaardige voorzieningen 

en gespecialiseerde werkgelegenheid bestaan. Schaalvoordelen worden behaald 

doordat in theorie voor elk centrum de gehele polycentrische stedelijke regio tot het 

afzetgebied behoort. complementariteit binnen een polycentrische stedelijke regio 

betekent dat verschillende centra een verschillende specialisatie hebben en dat er 

intensief contact bestaat tussen deze verschillende kernen (cortie, dijst & Ostendorf, 

1992). Voorwaarde voor complementariteit is dat de ruimtelijke specialisatie ook benut 

moet worden in het dagelijkse activiteitenpatroon. er is geen vaststaande gebruiksfre-

quentie vast te stellen om te kunnen spreken over complementariteit. dit hangt mede 

af van het type functie. een specialisatie naar woonmilieus in een polycentrische 

stedelijke regio kan op basis van de wooncarrière die mensen gedurende hun leven 

doorlopen, complementair zijn. terwijl bij andere functies, bijvoorbeeld werk, recreatie 

en winkelen, eerder gedacht moet worden aan een gebruikersfrequentie op jaar-, 

maand-, week- of zelfs dagelijkse basis. 

In dit onderzoek wordt het ontstaan van een polycentrische stedelijke regio primair 

beschouwd als de veranderende verhouding tussen plekken binnen een van oorsprong 

monocentrisch stadsgewest. Het belangrijkste kenmerk van een polycentrische 

stedelijke regio ten opzichte van de monocentrische stedelijke regio is, zoals gezegd, 

niet het groter worden van een stedelijke regio, maar het verspreid raken van functies 

over die regio. Het gaat hierbij in het bijzonder om het verspreid raken van werkgele-

genheidsconcentraties, nadat eerder al de woningmarkt een regionaal karakter had 

gekregen (cervero, 1998; champion, 2001; Musterd, Bontje & Ostendorf, 2006). de 

functionele verandering is gelegen in het ontstaan van meerdere centra, waardoor er 

wederzijdse en meer symmetrische relaties ontstaan tussen de kernen. Het ommeland 

is niet langer slechts betrokken op de centrale stad, het is wellicht zelfs onjuist om nog 

te spreken over ommeland versus centrale stad. Met andere woorden de functionele 

samenhang bestond ook al in een monocentrisch stadsgewest. In het monocentrische 

stadsgewest was er echter een eenzijdige betrokkenheid van de suburb op de centrale 

stad. deze eenzijdigheid is nu doorbroken, de verschillende centra zijn nu (idealiter) in 

gelijke mate op elkaar betrokken. In het polycentrische stadsgewest onderhoudt een 

voormalige suburb dan ook niet alleen een relatie met de voormalige centrumstad, 
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maar onderhoudt zij ook met praktisch elke andere plaats in het stadsgewest een 

relatie (zie figuur 1).

Figuur	1 Verkeers- en vervoersstromen

Legenda	 a  Verkeers- en vervoersstromen vinden plaats binnen een autonome Stad
b   Verkeers- en vervoerstromen in een monocentrische stedelijke regio gericht op 

één centrumgemeente
 c   Verkeers- en vervoersstromen in polycentrische stedelijke regio hebben een kriskras 

karakter gekregen

In de afgelopen honderd jaar zijn een groot aantal stedelijke gebieden veranderd van 

autonome stad via monocentrische stedelijke regio naar polycentrische stedelijke 

regio. de suburbanisatie van bewoners veroorzaakt het ontstaan van monocentrische 

stedelijke gebieden. Hoewel een groot deel van de gebruikers van de stad niet langer in 

de stad woont, vormt de stad nog steeds het dominante centrum van de regio. Zowel 

autonome steden als monocentrische stadsgewesten worden gekenmerkt door een 

hiërarchische opbouw. er is één centrum, waar de meest hoogwaardige voorzieningen 

en werkgelegenheid is geconcentreerd. Het monocentrische model veronderstelt 

tevens dat dit centrum de best bereikbare plek is. In dit model zijn dan ook alle 

dominante verkeersstromen gericht op dit centrum. In de polycentrische stedelijke 

regio is deze hiërarchische opbouw vervangen door een archipel van gespecialiseerde 

en complementaire centra. deze ruimtelijke verandering is mogelijk geworden door de 

sterk verbeterde mobiliteit. Immers, bereikbaarheid heeft niet aan belang ingeboet, 

maar veel meer plekken zijn goed bereikbaar geworden. In het verleden was de 

bereikbaarheid primair gekoppeld aan afstand, in een samenleving waarin mobiliteit 

vaak automobiliteit is, is dat veel minder het geval. 

We hebben dus te maken met drie veranderingen: veranderende (relatieve) omvang 

van verschillende kernen in de regio, veranderende functies in de kernen (specialisatie) 

en een veranderende mobiliteitsstructuur. de vervoersstromen tussen de centra 

vertonen in toenemende mate een kriskras patroon. In de voormalige monocentrische 

stad waren de vervoersstromen vanuit de suburbane, door wonen gedomineerde, 

gebieden vooral gericht op de stad. Bij de transitie van monocentrisch naar polycen-

trisch veranderen onder invloed van de nieuwe centra de relaties en vervoerstromen 

van hiërarchisch naar meer gelijkwaardig. Het is van belang te beseffen dat dit een 

geleidelijk proces is. de voormalige centrumstad zal lange tijd op een aantal gebieden 

dominant blijven. In ieder geval ontleent het polycentrische stadsgewest veelal zijn 

naam en culturele identiteit aan de oude centrumstad.

a cb
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2.2.3	 	De	sociale	en	functionele	kaart
als gevolg van een toegenomen mobiliteit zijn suburbanisatieprocessen mogelijk 

geworden. In eerste instantie verhuisde de stedelijke elite vanuit de stad naar subur-

bane gebieden en later werd deze gevolgd door middenklasse gezinnen. de voormalige 

stedelingen bleven hierbij sterk gericht op de oude stad als het economische centrum 

van de regio. Hierdoor veranderde het stedelijk gebied van autonoom naar monocen-

trisch. na verloop van tijd zijn ook arbeidsplaatsen en voorzieningen gaan decentrali-

seren en deconcentreren. Hoewel het voorstelbaar is dat als gevolg van deze suburba-

nisatie van werkgelegenheid en voorzieningen een aantal voormalige suburbs zich 

ontwikkelen tot autonome steden, wordt verondersteld dat de ontwikkeling richting 

polycentrische stedelijke structuren dominant is. door middel van een polycentrische 

structuur kunnen bewoners (vraag) en voorzieningen en arbeidsplaatsen (aanbod) 

namelijk de regionale schaalvoordelen optimaal benutten. Om profijt te hebben van 

deze schaalvoordelen is het noodzakelijk dat er een hoge mate van verwevenheid 

bestaat tussen de verschillende kernen. deze verwevenheid brengt veel kriskras 

gerichte mobiliteit voort.

als gevolg van de veranderende stedelijke morfologie en de opkomst van polycentri-

sche stedelijke regio’s is de sociaal-demografische kaart minder voorspelbaar en 

minder eenduidig interpreteerbaar dan voorheen. Het traditionele monocentrische 

stadsgewest bood belangrijke aanknopingspunten om de spreiding van de bevolking 

te verklaren. Het monocentrische stadsgewest werd immers gekenmerkt door een 

centraal gelegen kerngebied met een hoge dichtheid. naar buiten toe nam de bebou-

wingsdichtheid af evenals de gemiddelde grondprijs (Park, Burgess & McKenzie, 1925; 

alonso; 1964). dit traditionele model van de monocentrische stad was aantrekkelijk 

door zijn eenvoud. Het unieke centrum in het stadsgewest was immers niet alleen 

uniek door zijn functie- en voorzieningenniveau maar was eveneens de best bereik-

bare plek van de stedelijke regio. de veranderende bereikbaarheid en de opkomst van 

secundaire centra maakt het traditionele model steeds minder adequaat (Gordon, 

Kumar & richardson, 1989; Gordon & richardson, 1991). In de afgelopen decennia heeft 

zich een diversificatie voorgedaan aan zowel de woonmilieu zijde (aanbod) als in 

huishoudtypen (vraag) (Hoffschulte & Musterd, 1988). Vormde oorspronkelijk de 

werkplek het belangrijkste vestigingscriterium voor mensen, sinds de woon-werkaf-

stand aan belang sterk heeft ingeboet is er meer ‘ruimte’ gekomen voor het in grote 

keuzevrijheid bepalen van de woonplek. de woonplek wordt dus meer en meer 

gekozen omwille van de kwaliteiten van de woning en het woonmilieu en minder 

omwille van de werklocatie (Jobse & Musterd, 1989). als de nieuwe werkplek het 

verhuismotief vormt, dan verhuizen mensen eerder over grotere afstanden. Bij een 

verhuizing binnen een stedelijke regio is het verbeteren van de woonsituatie meestal 

het verhuismotief (droogleever Fortuijn, 1993). dit betekent dat in het verleden de 

bevolkingsomvang van een gemeente primair werd bepaald door het aantal arbeids-

plaatsen. tegenwoordig is voor huishoudens echter niet langer de werklocatie 
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bepalend maar steeds belangrijker is de woonkwaliteit. de woningvoorraad bepaalt in 

toenemende mate de bevolkingsomvang. Ostendorf (1988) beschrijft deze omslag als 

een overgang van een productieve orde (vraag naar arbeid) naar een consumptieve 

orde (aanbod van aantrekkelijk wonen) als verklaring van de gemeentelijke bevol-

kingsverandering.

een aantal demografische trends zorgt vermoedelijk voor een afname van de verschil-

len qua bevolkingssamenstelling tussen woongebieden in het polycentrische stadsge-

west. de stijging van het aandeel eenpersoonshuishoudens is bijvoorbeeld niet langer 

voorbehouden aan centraal stedelijke locaties. een ander voorbeeld ziet men bij de 

nieuwe suburbanisatietendensen onder etnische minderheden. deze processen zorgen 

voor een afnemende dominantie van de kostwinnersgezinnen uit de blanke midden-

klasse in de voormalige suburbs. Voor het interpreteren van ruimtelijke structuren is 

het in kaart brengen van de woonlocatie van huishoudens en de veranderingen die 

zich daarin voordoen van belang. de bevolkingssamenstelling en verandering van 

buurten dienen te worden bestudeerd vanuit een regionaal perspectief. de buurt als 

ruimtelijke afbakening is te klein voor het interpreteren van de dynamiek. Het gaat 

om de relatieve positie en het netwerk dat het wonen in een buurt aan verschillende 

groepen kan bieden (clark, 1987; Zukin, 2007). Processen van ruimtelijke mobiliteit, 

sociaal-demografische dynamiek en sociaal ruimtelijke segregatie hangen onderling 

samen (naess, 2006). Keuzes ten aanzien van de dagelijkse mobiliteit kunnen als 

relatief vluchtig en veranderlijk worden beschouwd. de keuze voor bijvoorbeeld de 

woonplek kent een veel langer tijdsperspectief en is daarnaast ook sturend voor de 

andere activiteiten die mensen ondernemen. de woninglocatiekeuze is typisch een 

keuze die veel impact heeft op de inrichting van het dagelijkse leven (Van diepen & 

Musterd, 2009). dit wordt versterkt door de opkomst van het tweeverdienershuishou-

den. door de aanwezigheid van twee werkplekken binnen één huishouden neemt de 

complexiteit bij het kiezen van de woonlocatie verder toe. er moet bij de keuze van een 

woonlocatie namelijk rekening worden gehouden met twee werklocaties en waar 

mogelijk ook met toekomstige arbeidsplekken (Van Ham, 2002). Sultana (2005) laat ove-

rigens zien dat de opkomst van het aandeel tweeverdienershuishoudens niet de 

oorzaak is van de toegenomen woon-werkafstanden. de woon-werkafstanden van 

leden van tweeverdienershuishoudens zijn namelijk niet groter dan van eenverdiener-

huishoudens. Wel leidt deze toegenomen complexiteit tot hogere verhuiskosten, 

waardoor huishoudens minder snel een verhuizing zullen overwegen (Green, 1997; 

Mulder & Hooimeijer, 1999). taakverdeling binnen huishoudens verschilt overigens wel 

naar residentiële context als gevolg van zowel leefstijl verschillen als verschillende 

mogelijkheden van de ruimtelijke omgeving. Binnen de nederlandse context blijken 

vrouwen in zeer stedelijke gebieden gemiddeld meer uren te werken dan in minder 

stedelijke gebieden; terwijl mannen juist gemidddeld minder uren betaald werk 

verrichten wanneer zij in zeer stedelijke gebieden wonen vergeleken met mannen in 

minder verstedelijkte gebieden (de Meester, Mulder & droogleever Fortuijn, 2007). de 

residentiële mobiliteit van huishoudens is overigens ook gedaald door het toegenomen 
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eigenwoningbezit (Helderman, Mulder & Van Ham, 2004). Verminderde residentiële 

mobiliteit kan echter juist de onderlinge verwevenheid van kernen verhogen. door 

middel van een grote dagelijkse mobiliteit kunnen mensen immers in dat geval toch 

een groot stedelijk gebied benutten en een stedelijk leven leiden. de kriskras verkeers-

stromen in een regio zullen hierdoor sterk kunnen toenemen. 

2.3	 	Stedelijkheid	en	de	polycentrische	stedeling

Het begrip stad roept verschillende associaties op. typerend voor een stad is van 

oorsprong de ruimtelijke vorm van een compacte nederzetting. Maar de stad onder-

scheidt zich ook door de stedelijke samenlevingsvorm en de publieke ontmoetings-

ruimtes, die de stad haar bewoners biedt. Het stedelijke leven is het gevolg van het 

wonen en leven in een hoge dichtheid en een grote mate van diversiteit. de ontmoe-

ting met de spreekwoordelijke ander in het publiek domein kan als typerend voor deze 

interpretatie van stedelijkheid worden gezien. de stad roept in die context associaties 

op als ‘stadslucht maakt vrij’ en individuele vrijheid, maar volgens anderen kan ook 

verwezen worden naar het verlies aan waarden en normen en het probleem van 

sociale onveiligheid. tot slot kan de stad als economische eenheid worden beschouwd, 

het gaat dan om de stad en zijn handels- en productiefunctie en om de stad als 

centrum van cultuur en politieke macht.

een stad wordt gekenmerkt door een combinatie van functies, een hoge concentratie 

en een hoge dynamiek. de hoge dichtheid in een stad gaat gepaard met een groot 

aanbod aan voorzieningen en een grote variatie in functies op een klein ruimtelijk 

gebied waardoor de bereikbaarheid goed is (Burton, 2000). Het stedelijke functioneren 

van een gebied betekent dat er onder invloed van deze sociaal-ruimtelijke kenmerken 

een constant proces van verandering en vernieuwing gaande is, resulterend in een 

hoogwaardig voorzieningenaanbod en ontmoetingen in de openbare ruimte (Brand, 

2002; Van de Ven, 1991). Het begrip stad verwijst daarnaast zowel naar de economische 

eenheid als naar een historisch gegroeid gebied en het sociaal functioneren van een 

gebied. Oorspronkelijk overlapten de verschillende functies in stedelijke gebieden 

elkaar. de beperkte actieradius van mensen maakt het noodzakelijk dat de productie-

functie, woonfunctie en voorzieningenfunctie in de stad ruimtelijk overlapten (cortie, 

dijst & Ostendorf, 1992). als gevolg van tal van maatschappelijke ontwikkelingen 

vallen de verschillende functies niet meer noodzakelijkerwijs samen in de historische 

centrale stad. de functies zijn in de polycentrische stedelijke regio over een veel groter 

gebied verspreid geraakt. Stedelijkheid wordt echter onveranderlijk geassocieerd met 

begrippen als diversiteit en verscheidenheid, maatschappelijke en culturele vernieu-

wing en dynamiek. Voor het bieden van ontmoetingsplaatsen met anderen zijn 

openheid en toegankelijkheid stringente voorwaarden (Bertolini & Salet, 2003). In die 

zin is er dus weinig veranderd aan de klassieke definitie van stedelijkheid opgesteld 

door Park, Burgess & McKenzie (1925). Kenmerkend voor het stedelijke leven is een mix 

van mensen, die hoewel zij vluchtige ontmoetingen aangaan elkaar bovenal de ruimte 
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geven om hun eigen leven naar eigen goeddunken in te richten (Hajer & reijndorp, 

2001; Sennett, 1977). Wel is zoals in paragraaf twee uitgebreid is beschreven, de ruimte-

lijke structuur veranderd. dit roept de vraag op of de voor stedelijkheid zo kenmer-

kende openbaarheid (nog) bestaat in de polycentrische stedelijke regio. Wissink (1993) 

zei in zijn afscheidsrede “de stedeling en ‘zijn’ stad” hierover: “nochtans valt niet te 

ontkennen dat er sterke ontbindende krachten zijn. Veel burgers kijken enerzijds over 

de stadsgrenzen heen en zijn anderzijds daarbinnen vooral geïnteresseerd in eigen 

plekjes.” Hij benadrukt ook dat deze toenemende ruimtelijke diversiteit in gebruikte 

plekken niet voor alle groepen in de samenleving in gelijke mate voorkomt. 

de ruimtelijke structuur van steden is dynamisch en veranderlijk, een succesvolle stad 

past zich immers continu aan aan de veranderende maatschappelijke verhoudingen. 

de ruimtelijke structuur past zich aan bij het veranderende ruimtelijke gedrag van de 

gebruikers. Het begrip ruimtelijke structuur verwijst daarbij niet zozeer naar het 

patroon van nederzettingen maar veel meer naar de verdeling van activiteitenplaatsen 

over het stedelijke gebied en naar het gebruik van de ruimtelijke omgeving door haar 

bewoners (Horton & reynolds, 1971). Succesvolle steden lukt het om ondanks de 

ruimtelijke ontvlechting, een sterke economische positie te combineren met aantrek-

kelijke woon- en leefmilieus (Florida, 2002; Ipenburg & lambregts, 2001). de toegeno-

men ruimtelijke mobiliteit heeft gezorgd voor een vergrote actieradius en een vermin-

derd belang van centraliteit maar niet voor een verminderde betekenis van ‘plaats’ als 

plek van concrete handeling en identificatie an sich (Giddens, 1990). de betekenis van 

stedelijke plekken is wel in toenemende mate persoonsgebonden en hangt in belang-

rijke mate samen met de plaats in iemands activiteitenpatroon dan wel de herinnerin-

gen die mensen er aan hebben (Milligan, 2003).

Van oorsprong hangt de betekenis van plekken af van de centraliteit van die plekken 

in de stad. In de klassieke stad is het marktplein met het stadhuis de meest centrale 

plek. die plek vormde het centrum vanuit ruimtelijk, institutioneel, economisch en 

maatschappelijk perspectief. die plek lag centraal (ruimtelijk) terwijl zij ook de 

voornaamste handelsplaats en het bestuurlijke centrum herbergde. Onder invloed van 

de toegenomen mobiliteit en de veranderende ruimtelijke structuren wordt het belang 

van plekken nu bepaald door de bereikbaarheid en bovenal de aantrekkelijkheid van 

de aanwezige functie. Het belangrijkste aspect is de mate waarin een plek een belang-

rijke plaats inneemt in verschillende stromen die zich door de polycentrische stede-

lijke regio bewegen. de nieuwe stedelijke structuur wordt beschreven als een archipel 

van knooppunten (Hajer & reijndorp, 2001; Bertolini & Salet, 2003; Boomkens, 2006).

dit netwerk van knooppunten is tot stand gekomen onder invloed van een toegeno-

men ruimtelijke mobiliteit en een toegenomen diversiteit van activiteitenpatronen en 

leefstijlen. de hedendaagse polycentrische stedelijke regio kenmerkt zich door het 

herbergen van gespecialiseerde milieus voor wonen, werken, winkelen en vrije tijd en 

niet zozeer door de menging van deze functies. de demografische veranderingen en de 
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toegenomen verscheidenheid in huishoudtypes heeft tevens voor een verdere 

uitsortering van voorzieningen gezorgd. Welke groepen bepaalde plekken gebruiken, 

hangt samen met de bereikbaarheid en de activiteiten die daar plaatsvinden. activitei-

tenplaatsen kunnen op basis van deze twee condities worden ingedeeld, plaatsen 

verschillen van elkaar dus in het type gebruik en het type gebruikers (Bertolini & dijst, 

2003). daarnaast hebben plekken ook te maken gekregen met temporele specialisatie, 

dit betekent dat een plek een andere functie vervult op verschillende tijdstippen; 

hoewel verschillende groepen dezelfde plek dan gebruiken, hoeft dit niet te leiden tot 

een gelijktijdig en soortgelijk gebruik (Boomkens, 2006; Zandvliet, 2005). 

de toegenomen mobiliteit heeft ook geleid tot een andere beleving van de leefwereld. 

de leefwereld omvat de plekken die mensen daadwerkelijk gebruiken in hun dage-

lijkse leven. dit is niet langer een aaneengesloten gebied, maar bestaat in toenemende 

mate uit losse plekken in het stedelijk netwerk die zij vanuit hun woning kunnen 

bereiken. Hierdoor onstaat vanuit het individuele perspectief een archipel van 

gebruikte activiteitenplaatsen in de regio, het zogenoemde palet van plekken. tegelij-

kertijd zijn er ook plekken ontstaan die mensen niet gebruiken en die als het ware 

abstracte betekenisloze ruimtes zijn voor mensen (Grünfeld, 1983; reijndorp, 2004). Het 

gevoerde compacte stadbeleid in nederland heeft getracht de afstanden tussen 

verschillende activiteitenplaatsen te verkleinen met het doel de afstanden die mensen 

in hun dagelijkse leven overbruggen te verkleinen (Bontje, 2001). de mogelijkheden, 

door de verbeterde mobiliteit die mensen hebben, om toch voor verder weggelegen 

plekken te kiezen die qua specialisatie beter aansluiten, worden hierdoor echter niet 

opgeheven. Betwijfeld kan dan ook worden voor wie ruimtelijke nabijheid van een 

plek een doorslaggevend voordeel is bij een locatiekeuze ten opzichte van een activitei-

tenplaats die eveneens goed en snel bereikbaar is. Bereikbaarheid is veel belangrijker 

dan nabijheid bij de keuze een activiteitenplaats wel of niet te gebruiken. Hierbij is het 

van belang te beseffen dat de bereikbaarheid van activiteitenplaatsen sterk kan 

verschillen tussen individuen naar woonplek en / of mobiliteitsmogelijkheden (Weber 

& Kwan, 1998).

Het hedendaagse polycentrische stedelijke leven zou zich dus kenmerken door het 

benutten van gespecialiseerde plekken die ruimtelijk uiteengelegd zijn (reijndorp, 

2003). de mate waarin plekken een betere bereikbaarheid hebben is daarbij veel 

belangrijker voor het stedelijke karakter dan de centraliteit van een plek. clark (1987) 

stelt dan ook dat, om inzicht te krijgen in het ruimtelijke gedrag van groepen, er een 

verschuiving nodig is van het verklaren van ‘location in space’ naar ‘processes in space.’ 

een stedeling benut de nieuwe ruimtelijke structuur door het benutten van verschil-

lende activiteitenplaatsen. de polycentrische stedeling ontwerpt met behulp van de 

sterk toegenomen mobiliteit hierbij als het ware zijn of haar eigen stad en geeft met 

zijn of haar palet van plekken invulling aan die stad. 



33 

De polycentrische stedelijke regio en de polycentrische stedeling in theoretisch perspectief 

2.3.1	 	Van	potentiële	actieruimte	naar	het	gebruikte	palet	van	plekken
de groei van de mobiliteit en daarmee toegenomen maximale afstand die mensen op 

een dag kunnen overbruggen is de afgelopen decennia uitzonderlijk groot geweest. In 

nederland is sinds 1960 het aantal afgelegde kilometers per persoon per jaar bijvoor-

beeld vervijfvoudigd (Harms, 2004). de stijging van de ruimtelijke mobiliteit is niet 

alleen veroorzaakt door nieuwe en snellere transportmogelijkheden. dit wordt ook 

veroorzaakt door sociaal-demografische en sociaal-economische factoren. Onder 

invloed van verschillende maatschappelijke processen is in de loop der tijd ook het 

activiteitenpatroon van mensen veranderd. de groei van de arbeidsparticipatie zorgt 

bijvoorbeeld voor meer woon-werkverplaatsingen, maar ook voor nieuwe verplaatsin-

gen zoals van huis naar kinderopvang. Ook de toename aan vrije tijd en de opkomst 

van nieuwe vrije tijdsmilieus beïnvloedt het (ruimtelijke) activiteitenpatroon en 

daarmee de mobiliteit. de toegenomen mobiliteit geeft mensen een grote keuzevrij-

heid in de organisatie van hun activiteitenpatroon en de te gebruiken activiteiten-

plaatsen. de organisatie van het dagelijkse activiteitenpatroon wordt tegenwoordig 

minder dan in het verleden bepaald door ruimtelijke afstanden. Mensen kunnen 

vanuit hun woning een veel groter gebied bestrijken. de woonlocatie van mensen 

beperkt, dankzij de toegenomen mobiliteit, dan ook minder dan in het verleden de 

mogelijkheden van mensen. Hoewel niet vergeten moet worden dat mensen nog 

steeds te maken hebben met constraints in de organisatie van hun activiteitenpatroon. 

door de verbeterde mobiliteit zijn bewoners van de (voormalige) suburbs niet langer 

verstoken van tal van stedelijke voorzieningen, maar hebben zij juist een grote vrijheid 

om op regionale schaal hun activiteitenpatroon in te vullen. Het leven wordt tegen-

woordig in de nederlandse context dan ook meer en meer georganiseerd op een 

regionaal schaalniveau (ellegard & de Pater, 1999; nio, 2007). Bij het moderne leven is 

mobiliteit een wezenskenmerk geworden (Harvey, 1989; Peters, 2003). de woonlocatie is 

daarbij nog wel van belang waar het gaat om de ligging van de woning aan goede 

verbindingen naar tal van activiteitenplaatsen (reijndorp et al., 1998; Karsten & de 

Stigter-Speksnijder, 2006). Ook bestaan er nog steeds verschillen in de gemiddelde 

afstanden die mensen afleggen naar woonbuurt. deze verschillen hebben te maken 

met verschillen in attituden van bewoners, maar hangen ook samen met standplaats-

verschillen (Schwanen & Mokhtarian, 2005). er is veel onderzoek gedaan naar de 

woon-werkdiscrepantie in relatie tot de ruimtelijke vorm (zie dingemanse, 1993). de 

uitkomsten verschillen naar type regio, tijdsperiode, arbeidsmarkt en institutionele 

context. enkele jaren geleden heeft Schwanen (2003) voor de nederlandse context 

onderzocht hoe de relatie tussen ruimtelijke morfologie en woon-werkafstanden is. 

Zijn belangrijkste conclusie luidt dat de ruimtelijke vorm slechts beperkt de woon-

werkafstanden beïnvloedt. Sociaal-demografische en sociaal-economische factoren 

verklaren voor het overgrote deel de woon-werkafstanden.

de ruimte die mensen potentieel kunnen benutten (‘de potentiële actieruimte’) is dus 

onder invloed van de sterk verbeterde mobiliteit toegenomen. Mensen kiezen activitei-

tenplaatsen echter op basis van de (ervarings)kennis die mensen hebben. dit wordt 
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door dijst (1995) ‘de individueel waargenomen actieruimte’ genoemd. de ‘feitelijke 

actieruimte’ zijn de plekken die door mensen daadwerkelijk benut worden. Het begrip 

feitelijke actieruimte is te vergelijken met het door mij gebruikte begrip ‘palet van 

plekken’. deze indeling komt vaker voor al worden soms andere termen gebruikt. 

Horton en reynolds (1971) noemen het palet van plekken de activiteitenruimte 

(activity space) en die wordt omsloten door de actieruimte (action space) (zie voor een 

overzicht dijst, 1999). aangezien het in het polycentrische stadsgewest niet meer 

vanzelfsprekend over een aaneengesloten actieruimte gaat, is de term ‘palet van 

plekken’ geïntroduceerd. Oorspronkelijk overlapten de potentiële actieruimte en de 

feitelijke actieruimte elkaar; in de jaren 30 van de vorige eeuw vond nog meer dan 90% 

van de activiteiten plaats binnen een straal van vijf kilometer rond de eigen woning. In 

1990 was er een straal van 30 km rond de woning nodig om dezelfde 90% van de 

dagelijkse activiteiten te omvatten (Van Wee, 1994). Op het moment dat de potentiële 

actieruimte bijna drieduizend vierkante kilometer beslaat, is het onmogelijk kennis te 

hebben over het hele gebied. Vanzelfsprekend valt dan de individueel waargenomen 

actieruimte niet meer samen met de potentiële actieruimte. In figuur 2a tot en met 2d 

is schematisch weergegeven hoe deze drie ruimtes zich in de in de loop der tijd tot 

elkaar verhouden. de gebruikte jaartallen zijn indicatief en niet gebaseerd op empiri-

sche waarneming. 

de verwachte verandering in het gebruik van de ruimte door mensen betekent ook dat 

binding niet meer uitsluitend plaats vindt met de eigen woonomgeving. In de polycen-

trische stedelijke regio zijn mensen vermoedelijk met tal van plekken verbonden. Wel 

moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat de verbondenheid vermoedelijk 

niet met elke plek sterk is. Sommige plekken worden uitsluitend om functionele 

redenen gebruikt, hierbij kan gedacht worden aan stations en transferia, maar ook aan 

het tuincentrum aan de rand van de stad. Op het moment dat er uitsluitend een 

functionele relatie met een plek ontstaat, kan deze eenvoudig worden ingewisseld 

voor een andere functionele plek. er bestaat dan geen daadwerkelijke verbondenheid 

met de plaats waar de activiteit wordt ondernomen. 

2.3.2	 	Het	individuele	palet	van	plekken	
Mensen gebruiken mede als gevolg van de ruimtelijke specialisatie van plekken een 

steeds groter gebied in hun dagelijkse leven. Mobiliteit maakt het mogelijk dat 

verschillende plekken in de ruimte en in de tijd opgenomen kunnen worden in het 

activiteitenpatroon (Van Wee, 1994; Van Kempen et al., 2000). door middel van mobili-

teit is het mogelijk activiteiten op verschillende plekken uit te voeren. Hoewel een 

verplaatsing op zich tijd vergt, wordt een verplaatsing hier overigens primair opgevat 

als een middel om het activiteitenpatroon te organiseren. Het belangrijkste aspect in 

de wisselwerking tussen het mobiliteitsgedrag en het activiteitenpatroon is dus de 

keuze voor de te gebruiken activiteitenplaatsen (het locatiekeuzegedrag). Secondair 

gaat het bij mobiliteit over de verplaatsing op zich. Vragen die dan aan de orde komen, 

zijn wanneer, hoe vaak, en met welk verkeersmiddel de verplaatsing wordt onderno-
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men. de mobiliteit van een individu is dus afgeleid van de gebruikte activiteitenplaat-

sen (Schwanen, 2004). 

Mensen zijn niet footloose geworden en voor het merendeel van de activiteiten blijft 

de actieradius voor de meeste mensen beperkt tot het stadsgewest (Musterd & Van 

Zelm, 2001). de (tijd)kosten voor het bereiken van een activiteitenplaats spelen een 

belangrijke rol in de keuze een activiteit wel of niet (op die locatie) uit te voeren. de 

acceptatie voor de afstand en reistijd die mensen bereid zijn te overbruggen, hangt 

samen met de rest van het activiteitenpatroon en de sociaal-demografische achter-

grond van mensen. de kosten voor het bereiken van een specifieke activiteitenplaats 

kunnen door de tijd heen veranderen. In de eerste plaats kan een locatieverandering 

optreden als gevolg van een verhuizing. Ook de frequentie waarmee mensen een 

activiteit ondernemen kan toe- of afnemen. een mogelijk gevolg van het thuiswerken 

is bijvoorbeeld dat mensen op grotere afstand van hun werk gaan wonen, omdat zij de 

woon-werkafstand minder vaak hoeven te overbruggen. en ten derde kan de weer-

stand (de kosten van de verplaatsing) veranderen. Hierbij kan gedacht worden aan de 

aanleg van nieuwe infrastructuur of juist het ontstaan of toenemen van congestie. 

a b

c d

Legenda  Potentiële actieruimte 
 Individueel waargenomen actieruimte 
 Feitelijke actieruimte of palet van plekken

 a   rond 1900: potentiële, individueel waargenomen en feitelijke actieruimte vallen samen
 b   rond 1950 potentiële actieruimte wordt groter dan de individueel waargenomen en feitelijke 

actieruimte
 c   rond 1975: de individueel waargenomen actieruimte is kleiner dan de potentiële actieruimte 

maar veelal groter dan de feitelijke actieruimte; verschuivingen ontstaan door residentiële 
mobiliteit (suburbanisatie)

 d   rond 2000: de feitelijke actieruimte krijgt een diffuus en locatiespecifiek karakter; er kan 
gesproken worden over het individuele gebruikte palet van plekken binnen de potentiële en 
individueel waargenomen actieruimte

Figuur	2 actieruimte rond 1900, 1950, 1975 en 2000



De polycentrische stedeling centraal 

36 

tijdgeografie houdt zich bezig met de mogelijkheden en onmogelijkheden waarmee 

mensen geconfronteerd worden bij het organiseren van hun ruimtelijke activiteiten-

patroon. als gevolg van het feit dat iemand maar op een plek tegelijkertijd kan zijn, dat 

een verplaatsing tijd kost en dat mensen beperkte tijd tot hun beschikking hebben, 

dienen er keuzes te worden gemaakt bij het organiseren van het activiteitenpatroon. 

Hägerstrand (1970) benoemt drie typen constraints waarmee individuen worden 

geconfronteerd bij het organiseren van hun ruimtelijke activiteitenpatroon. Hij maakt 

onderscheid tussen ‘capability constraints’, ‘coupling constraints’ en ‘authority 

constraints’. de capability constraints hebben te maken met de maximaal mogelijke 

afstanden die te overbruggen zijn, zodat er ook nog tijd is om de activiteiten uit te 

voeren. Mensen zijn ruimtelijk beperkt doordat mensen over het algemeen ’s avonds 

weer thuis willen zijn om aldaar de nacht door te brengen. coupling constraints 

hebben te maken met de noodzaak het eigen activiteitenpatroon af te stemmen met 

anderen. Het bezoeken van een theatervoorstelling is gebonden aan de tijden waarop 

de voorstelling speelt. de vrijheid bij de invulling van de werktijden wordt vaak ook 

door coupling constraints ingeperkt. tot slot hebben authority constraints te maken 

met overheidsregels, bijvoorbeeld de sluitingstijden van winkels. de invloed van deze 

verschillende constraints op de actieradius kan veranderen. de aanschaf van een auto 

vergroot de actieradius voor een individu en vermindert de zogenoemde capability 

constraints. desondanks blijft elk mens beperkt in de beschikbare tijd (24 uur per 

etmaal) en is iemand nooit volledig vrij te maken van deze constraints. 

Het aantal en de locatie van activiteitenplaatsen die iemand gebruikt, is afhankelijk 

van het activiteitenpatroon en in het bijzonder de vaststaande activiteiten die een 

structurerende werking hebben zoals de werklocatie (Kwan & lee, 2004). Indien 

onderzoek wordt gedaan naar verschillen in tijd-ruimtegedrag van groepen in een 

polycentrische stedelijke regio worden alle bewoners in belangrijke mate met dezelfde 

authority constraints geconfronteerd. Weliswaar kunnen er verschillen zijn naar de 

woonplaats of –plek naar bijvoorbeeld lokale lasten en / of het parkeerregime, maar 

verschillen in de actieruimte van individuen dienen voornamelijk verklaard te worden 

aan de hand van individuele en sociaal-demografische kenmerken en de mogelijke 

ruimtelijke verschillen die ontstaan door de relatieve woonlocatie. Belangrijke 

veranderingen in deze achtergrond zijn naast de veranderende ruimtelijke structuur 

ook veranderingen in de huishoudsamenstelling en bijvoorbeeld het toegenomen 

autobezit. de wisselwerking tussen constraints in het activiteitenpatroon die het 

gevolg zijn van ruimtelijke aspecten versus constraints die het gevolg zijn van keuzes 

in het activiteitenpatroon is lastig (cullen, Godson & Major, 1972; Mey, 1996). Hierbij 

vinden namelijk veel interactieprocessen plaats waardoor van een eenduidige 

beslissingsboom geen sprake is. Wanneer groepen met elkaar vergeleken worden, 

kunnen wel verschillen worden gevonden tussen het ruimtelijke activiteitenpatroon 

van verschillende groepen bewoners (Kwan & lee, 2004).
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2.3.2.1	 	De	betekenis	van	de	woonplek	

een toenemende dagelijkse ruimtelijke mobiliteit maakt de woonlocatie als de 

uitvalsbasis van het activiteitenpatroon belangrijk. de eigen woning vormt in toene-

mende mate het belangrijkste centrum van de gepersonaliseerde stedelijke actieruim-

te. tegelijkertijd is ook het ruimtelijke woningkeuzegedrag divers geworden. Minder 

dan in het verleden is op basis van een aantal achtergrondkenmerken de woonplek 

van iemand te voorspellen. Mensen kunnen de woonplek in toenemende mate vrij 

kiezen als gevolg van de gestegen koopkracht en de toegenomen mobiliteit (vergroting 

zoekgebied) (Van Oort, Weterings & Verlinde, 2003). 

Onder invloed van de toegenomen mobiliteit is de invloed van de woning en de 

woonomgeving op het sociale netwerk afgenomen (Bolt & torrance, 2005; Goodchild & 

cole, 2001). Sociale contacten kunnen nog wel in de buurt woonachtig zijn, de contac-

ten worden echter veel minder dan in het verleden ook in het publiek domein ge-

maakt. de sociale netwerken worden door mensen onderling gevormd en veel minder 

door ruimtelijke nabijheid verbonden (Zukin, 2007). de afstanden tussen vrienden zijn 

tegenwoordig dan ook vele malen groter dan in het verleden het geval was (Schlich et 

al., 2002). Het is kenmerkend voor het stedelijke leven dat de mate van sociale interac-

tie voldoende anonimiteit waarborgt zodat er een grote vrijheid bestaat om het leven 

naar eigen goeddunken te organiseren (Milligan, 2003). Florida (2002) heeft het hierbij 

ook over de quasi anonimiteit die aantrekkelijk is aan het stedelijke leven. Kalmijn 

(2001) noemt het bestaan van grote diverse netwerken, gebaseerd op het individu, 

kenmerkend voor de gehele hedendaagse individualistische en moderne samenleving. 

Het bestaan van sociale netwerken waarin veel overlap zit, wordt als traditioneel 

beschouwd. Op grond hiervan is het waarschijnlijk dat de stedelijke levensattitude 

verspreid is geraakt onder grote groepen in de stedelijke regio. Sommige groepen 

zouden echter nog steeds worden geconfronteerd met een beperkte actieradius en 

daardoor nog meer gefocust zijn op de directe woonomgeving, dit zijn onder andere 

etnische minderheden, ouderen en kinderen (dawkins, 2006). Indien groepen dusdanig 

beperkt zijn in hun mobiliteit dat zij sterk beperkt zijn in het organiseren van hun 

dagelijkse activiteitenpatroon, kan er gesproken worden over bewegingsarmoede. In 

een polycentrische stedelijke structuur wordt immers als het ware een minimale mobi-

liteit vereist; op het moment dat groepen hieraan niet kunnen voldoen, beperkt dat 

hun participatiemogelijkheden in de samenleving. 

In het algemeen wordt verondersteld dat bij een grotere mobiliteit de ruimtelijke 

hechting aan de woonplek afneemt (de Bruijne & Knol, 2001; Van der land, 1998; 

Putnam 2000). Zo kan de verwachting worden uitgesproken dat als gevolg van het 

werken buiten de eigen woonplaats de binding met de eigen woonkern en de mate van 

sociaal contact met plaatsgenoten vermindert. Het gevolg is dat de betekenis van de 

woonplek is veranderd maar niet automatisch ook verminderd. de woning heeft als 

centrale uitvalsbasis zelfs mogelijk aan belang gewonnen. Ondanks de sterk toegeno-

men mobiliteit blijft een tijd-ruimtelijke binding van mensen met hun woonplek 
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namelijk wel bestaan (lupi, 2008). nio (2003) heeft het hierbij zelfs over een paradox, 

aangezien de waarde van de woonomgeving toeneemt, terwijl het gebruik van de 

woonomgeving afneemt.

2.3.2.2	 	De	betekenis	van	de	levensloop

de ruimtelijke uiteenlegging van het activiteitenpatroon van individuen en huishou-

dens verloopt niet alleen parallel met de opkomst van het polycentrische stadsgewest, 

waardoor activiteitenplaatsen ruimtelijk uiteengelegd zijn geraakt, maar hangt ook 

samen met individualiseringsprocessen. Onder invloed van de individualisering is een 

steeds grotere diversiteit in de individuele activiteitenpatronen ontstaan. Omdat het 

onmogelijk is te verwachten dat de ruimtelijke configuratie van voorzieningen en 

werkplekken hierbij kan aansluiten heeft mobiliteit een belangrijke faciliterende rol 

voor het uitvoeren van een geïndividualiseerd activiteitenpatroon (Batenburg & 

Knulst, 1993; champion, 2001). deze ontwikkelingen zijn parallel verlopen met een 

toenemende verscheidenheid aan huishoudtypen en leefstijlen. dit betekent dat het 

zeer waarschijnlijk is dat het gebruikte palet van plekken niet alleen verschilt naar het 

activiteitenpatroon en de woonplek, maar dat er ook verschillen naar levensfase, 

huishoudtype en leefstijl bestaan (Molnár, 2005). In dat geval is het zeer goed mogelijk 

dat de betekenis van de polycentrische stedelijke regio verschilt tussen groepen. 

daarnaast worden er verschillen verwacht op basis van opleidingsniveau en geslacht. 

In het algemeen heeft een hoog opleidingsniveau een positieve invloed op de uiteenge-

legdheid van het gebruikte palet van plekken. tussen mannen en vrouwen worden ook 

steeds verschillen gevonden. Vrouwen blijken over het algemeen minder mobiel te zijn 

dan mannen (Gordon, Kumar & richardson, 1989b; Patterson, ewing & Haider, 2005; 

Polk, 2004).

de bewoners van het polycentrische stadsgewest kunnen worden onderscheiden naar 

de fase van hun levensloop. In verschillende fases van het leven zal het activiteitenpa-

troon zich meer of minder op de directe woonomgeving richten en ook de woonlocatie 

wordt mede door de levensloop van een huishouden bepaald. de levensloopbenade-

ring interpreteert de woonlocatiekeuze van een huishouden in samenhang met de 

fases in zogenoemde parallelle carrières zoals de huishoudcarrière, de arbeidscarrière 

en de opleidingscarrière (Mulder, 1993). de wooncarrière wordt gevormd door de 

woning en woonomgeving waarin een huishouden achtereenvolgens woont. In de 

levensloopbenadering is er aandacht voor het gelijktijdig of kort na elkaar optreden 

van een verandering in bijvoorbeeld de wooncarrière (een verhuizing) en in de 

huishoudcarrière (geboorte, sterfte, zelfstandig gaan wonen of samenwonen). aange-

zien de woning als startpunt een belangrijke bron van mogelijkheden en beperkingen 

vormt voor het dagelijkse leven en deze mogelijkheden en beperkingen verschillen 

naar woonplek is het aannemelijk dat huishoudens al naar gelang de woonbehoeften 

en de levensfase, zich op wisselende plekken in het stadsgewest vestigen (Musterd & 

Ostendorf, 1994). 
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Vanuit de levensloopbenadering kunnen ook een aantal andere achtergrondkenmer-

ken van een huishouden als potentieel invloedrijk voor het gebruikte palet van 

plekken worden gekarakteriseerd. Vanuit het perspectief van de huishoudcarrière gaat 

het om de aanwezigheid van kinderen in het huishouden. de aanwezigheid van (jonge) 

kinderen betekent een belangrijke beperking voor de actieradius van ouders. de 

tijd-ruimtepaden zijn veel meer gelimiteerd en constraints hangen bijvoorbeeld in 

belangrijke mate samen met coupling constraints zoals de openingstijden van 

kinderopvang en scholen. Ook kunnen verschillen worden verwacht tussen één- en 

tweepersoonshuishoudens. een eenpersoonshuishouden heeft enerzijds een drukker 

programma, omdat alle huishoudtaken door een persoon dienen te worden verricht. 

anderzijds heeft een eenpersoonshuishouden minder te maken met coupling con-

straints, hetgeen de vrijheid bij het invullen van het activiteitenpatroon vergroot.

Het al of niet actief zijn op de arbeidsmarkt heeft een belangrijke sturende werking op 

de tijd-ruimtepaden van mensen. Participeren op de arbeidsmarkt betekent immers 

dat een belangrijk deel van de tijdsbesteding vastligt. niet alleen wordt daarmee een 

belangrijk deel van het tijdbudget ingevuld ook de locatie van de arbeidsplek is 

meestal gegeven, wat op het tijd-ruimtepad van mensen een grote invloed heeft. 

Hierom is het niet verwonderlijk dat er veel aandacht is voor het woon-werkverkeer. 

Het is immers sturend voor een belangrijk deel van het activiteitenpatroon. daarnaast 

zorgt het woon-werkverkeer voor de grootste piekbelastingen op het wegennet en in 

het openbaar vervoer. tot slot heeft de relatieve locatie van de werkplek ten opzichte 

van de woonplek een belangrijk sturende werking op de activiteitenplaatsen die naast 

de werk- en woonplek gedurende een dag worden bezocht (dijst, 1995; Van Ham, 2002; 

Van Wee, 1994).

2.3.3	 	De	polycentrische	stedeling	getypeerd
naast de sterk sturende claims die vanuit de verschillende parallelle carrières op het 

tijd-ruimte pad van mensen worden gelegd, bestaan er verschillen tussen mensen die 

gebaseerd zijn op verschillen in attitude of leefstijl. de wijze waarop mensen hun leven 

inrichten, gebeurt grotendeels op basis van hun opvattingen over het goede leven en 

hierbij is ook het perspectief op het gebruikte palet van plekken relevant. door middel 

van keuzes in het leven geven mensen uiting aan hun leefstijl. deze leefstijl komt 

onder andere tot uiting in de keuzes die mensen maken ten aanzien van constraints 

waarmee een ieder wordt geconfronteerd bij het organiseren van zijn dagelijkse leven. 

Het gaat hierbij om tijd, geld en ruimte. Geld, tijd en ruimte vormen tot op zekere 

hoogte namelijk substituten van elkaar. de keuzes die voortkomen uit de leefstijl 

staan overigens niet onafhankelijk ten opzichte van de levensloop die mensen 

doormaken; hierbij gaat het onder andere om de keuze voor het al of niet starten van 

een gezin en het combineren van zorg- en arbeidstaken. Maar ook ten aanzien van 

mobiliteit an sich bestaan verschillen in attitude. een sterk mobiel leven wordt door 

het merendeel van de bewoners van suburbane gemeenten als vanzelfsprekend en 

passend bij het moderne leven gezien (constandse, 1989; Metaal, 2006). Ook Peeters 
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(2003) beschrijft de automobiliteit als een vanzelfsprekend onderdeel van een ‘moder-

ne, pseudo-nomadische levensstijl’. 

Boomkens (2006) beschrijft de moderne netwerkstedeling zelfs als iemand die zich 

idealiter footloose en flexibel gedraagt en op die manier zijn eigen ruimtelijke wereld 

organiseert. de woonlocatie in het polycentrische stadsgewest kan daarbij even goed 

de oude centrumstad als een voormalige buitenwijk betreffen. Zoals in dit hoofdstuk 

is aangegeven, is niemand volledig footloose en blijven ook de meest mobiele groepen 

in de samenleving door tijd en ruimte gebonden. Maar als we de door Boomkens 

gekenschetste netwerkstedeling aan het ene uiterste zetten dan horen aan de andere 

kant groepen met een uiterst compact palet van plekken, met veel overlap van de 

verschillende activiteitenplaatsen die door hen gebruikt worden. dit kunnen mensen 

zijn met beperkte middelen zoals delen van etnische minderheidsgroepen, ouderen en 

gehandicapten. Maar ook een deel van de centrale stadsbewoners lijkt nog steeds een 

sterke voorkeur te hebben voor een kleine actieruimte met weinig mobiliteit. deze 

groep hecht vermoedelijk veel waarde aan het werken op korte afstand van de woning 

(Karsten & de Stigter-Speksnijder, 2006; lupi, 2008). er kunnen dus niet alleen op basis 

van constraints maar ook op basis van leefstijl groepen worden onderscheiden met 

een voorkeur voor juist veel of juist enkele dicht bij elkaar gelegen activiteitenplaat-

sen. 

Bij het onderscheid naar leefstijl van mensen gaat het niet om het afzetten van het 

gedrag van stadsbewoners ten opzichte van suburbane en plattelands bewoners, maar 

gaat het vooral om verschillen tussen mensen en de mate waarin zij een stedelijke 

leefstijl hebben. Van engelsdorp Gastelaars (1980) maakt onderscheid tussen stedelin-

gen en buurters in de bewoners van amsterdam. Hoewel deze twee groepen naast en 

door elkaar wonen, hebben zij een andere levensoriëntatie en daarmee in samenhang 

een verschillende actieruimte. er bestaat dus nauwelijks verschil in woonplek, maar 

wel een verschil in actieruimte. de invloed van de woonlocatie op het palet van 

plekken is door het toegenomen autobezit verminderd. Indelingen zoals die zijn 

gebruikt door Van engelsdorp Gastelaars (1980), Vijgen & Van engelsdorp Gastelaars 

(1986, 1991, 1992) zijn daarom onder invloed van de toegenomen mobiliteitsmogelijkhe-

den en de opkomst van het polycentrische stadsgewest verouderd. In 2002 concludeer-

de Van der Knaap dat in de complexe hedendaagse samenleving de toegenomen 

keuzevrijheid heeft geleid tot een grotere diversiteit aan leefstijlen die ook in het 

ruimtelijk gedrag van individuen tot uitdrukking komt (zie reijndorp et al., 1998). In 

een polycentrisch stadsgewest zal niet alleen de diversiteit naar het palet van plekken 

van de bewoners in (voormalige) suburbane gebieden maar ook van inwoners van de 

(voormalige) centrumgemeente naar alle waarschijnlijkheid zijn toegenomen.

In figuur 3 is een typologie van mogelijke paletten van plekken opgenomen. deze 

typologie is gebaseerd op individuen die minimaal een drietal activiteiten onderne-

men. de verwachting is dat in de loop der tijd het aandeel mensen dat drie uiteenge-
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legde activiteitenplaatsen benut is toegenomen (type 3). Mensen die op deze manier 

hun palet van plekken in de regio kiezen. kunnen als polycentrische stedelingen 

worden beschouwd. desondanks zullen grote groepen mogelijk compacte, binnen een 

kern gelegen, sets van activiteitenplaatsen gebruiken (type 1). niet elke bewoner van 

de polycentrische stedelijke regio gebruikt een polycentrisch palet van plekken. de 

sociaal-ruimtelijke en sociaal-demografische achtergrondkenmerken zullen nog steeds 

een grote invloed hebben op de mate waarin mensen vrij zijn in het kiezen van hun 

activiteitenplaatsen. Het gaat hierbij in het bijzonder om de huishoudsamenstelling, 

geslacht, leeftijd en woonplek. Maar ook de sociaal-economische mogelijkheden en het 

opleidingsniveau van mensen hebben invloed op hun palet van plekken. Hoe hoger 

opgeleid mensen zijn hoe bewuster zij vermoedelijk voor gespecialiseerde activiteiten-

plaatsen kiezen, hetgeen een grotere ruimtelijke uiteengelegdheid van het palet van 

plekken zal inhouden. 

2.4	 	De	polycentrische	stedeling	in	de	polycentrische		
stedelijke	regio

de ontwikkelingen op het gebied van de polycentrische stedelijke regio, mobiliteit, 

betekenis van stedelijkheid en activiteitenpatronen hangen onderling samen. de 

verwachting kan worden uitgesproken dat deze processen elkaar in belangrijke mate 

Legenda	

 1 autonome woonplaatsgebruiker (het gebruikte palet van plekken ligt binnen één plaats)
  2 Monocentrische stedeling (het gebruikte palet van plekken, ligt in twee plaatsen)
  3  Polycentrische stedeling (het gebruikte palet van plekken is verspreid over minimaal drie 

verschillende plaatsen)

Figuur	3 een typologie van bewoners in een polycentrische stedelijke regio
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versterken. de verwachte toename in de diversiteit van het gebruikte palet van 

plekken zal beïnvloed worden door sociaal-ruimtelijke, sociaal-demografische en 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

de relatie tussen ruimtelijke mobiliteit en de ruimtelijke structuur is recursief, dit wil 

zeggen dat zij elkaar beïnvloeden; een veranderende ruimtelijke structuur vereist een 

veranderende ruimtelijke mobiliteit. Vanuit het perspectief van de individuele 

gebruiker van een polycentrische stedelijke regio kan de ruimtelijke structuur echter 

als gegeven worden beschouwd. Vanuit het individuele perspectief zijn daarom juist 

de veranderingen in de ruimtelijke mobiliteit relevant. nieuwe polycentrische 

ruimtelijke structuren zullen het ontstaan van nieuwe ruimtelijke activiteitenpatro-

nen stimuleren (aguilera, 2005; anas, arnott & Small, 1998; Schwanen, dieleman & 

dijst, 2002). Onduidelijk is vooralsnog op welke wijze deze beïnvloeding tot stand komt 

en of dit leidt tot meer of juist minder mobiliteit (Schwanen, dieleman & dijst, 2001). 

de co-location hypothese gaat er vanuit dat mensen zullen blijven trachten de 

reisafstand te verminderen (Sasaki & Mun, 1996). ander onderzoek wijst echter uit dat 

ook binnen polycentrische stedelijke gebieden de mobiliteit toeneemt en mensen 

nieuwe en meer plekken opnemen in hun dagelijkse activiteitenpatroon als gevolg van 

de toegenomen keuzevrijheid (aguilera, 2005 ). Zo wijzen Banister, Watson & Wood 

(1997) bijvoorbeeld op een toenemende afstand binnen stadsgewesten tussen woon- en 

werkplek. Kumar (1989) verwacht daarentegen een daling van de woonwerkafstand, 

maar een toenemende reisafstand voor andere activiteiten in een polycentrische 

stedelijke regio. empirisch onderzoek heeft tot dusver tot tegenstrijdige uitkomsten 

geleid wat betreft de relatie tussen mobiliteit en het ontstaan van polycentrische 

stedelijke regio’s (Buliung & Kanaroglou, 2006).

Juist binnen een complementaire polycentrische stedelijke regio verwacht ik dat de 

keuze voor een activiteitenplaats in toenemende mate gebaseerd wordt op de kwaliteit 

van de locatie en steeds minder op de geografische ligging. de ligging van een woning 

ten opzichte van een activiteitenplaats is immers van minder groot belang geworden 

en de verscheidenheid aan kwaliteiten tussen locaties is toegenomen (complementari-

teitsthese). Om die reden kan de verwachting worden uitgesproken dat een locatie 

tegenwoordig niet omwille van de ruimtelijke nabijheid, maar omwille van de ruimte-

lijke kwaliteit wordt opgenomen in het individuele palet van plekken. de verwachting 

is dat de complementaire kwaliteiten van de polycentrische stedelijke regio aanleiding 

geven tot het gebruik van een ruimtelijk uiteengelegd palet van plekken. tegelijkertijd 

moet beseft worden dat het palet ruimtelijk niet onbegrensd is geworden. een 

redelijke reistijd betekent dat voor de meeste mensen het palet van plekken binnen 

het polycentrische stadsgewest vorm zal krijgen.

Oorspronkelijk was de relatie tussen de verschillende plekken in een monocentrische 

stedelijke regio onderscheidend. de suburbane gebieden werden gedomineerd door de 

woonfunctie en de centrumstad was het belangrijkste centrum voor werk en voor tal 
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van functies en voorzieningen. als gevolg van decentralisatie processen van werkgele-

genheid en het ontstaan van nieuwe werkgelegenheid in de suburbs ontstond er 

evenwel een divers patroon. Hoewel als gevolg hiervan de suburbane gemeenten zich 

in theorie hadden kunnen ontwikkelen tot autonome steden is dit niet gebeurd. de 

intensieve relaties tussen de verschillende kernen in de regio blijven namelijk bestaan. 

de richting van de verkeersstromen verandert wel, en krijgt een kriskras karakter. Ook 

mensen die wonen in de centrale stad, kunnen buiten die gemeente werk vinden, en 

mensen uit een suburb kunnen werken in de oude centrumstad, de eigen woonge-

meente of een andere van oorsprong suburbane gemeente.

deze nieuwe polycentrische stedelijke regio kenmerkt zich in de eerste plaats door op 

korte afstand van elkaar gelegen bebouwde kernen (morfologisch kenmerk). In de 

tweede plaats is er sprake van een spreiding van functies en voorzieningen over 

verschillende kernen (functioneel kenmerk). In de derde plaats bestaan er belangrijke 

stromen tussen deze kernen, waardoor er gesproken kan worden over één stedelijke 

regio; het gebied functioneert hiermee als een daily urban system (mobiliteitsken-

merk). Op het moment dat mensen ook daadwerkelijk in hun eigen leven gebruik 

maken van verschillende plekken kan er gesproken worden over polycentrische 

stedelingen (gebruikerskenmerk). daarnaast kan worden nagegaan in welke mate er 

ook bestuurlijk overleg of afstemming bestaat (institutioneel kenmerk). 

de nieuwe ruimtelijke structuur is meer dan alleen een ruimtelijke geografische 

verandering. de regio functioneert ook anders doordat er nieuwe samenhang is 

ontstaan. de nieuwe structuur waarin plaatsen onderling verbonden zijn, kent een 

nieuwe veranderende functionele samenhang (droogh & cortie, 1991). dit betekent dat 

deze verandering dus meer is dan slechts het verlies aan dominantie van het oude 

centrum. aan het begin van de suburbanisatie kon over een verlies aan dominantie 

worden gesproken, maar door de functionele veranderingen is er een nieuw type 

stedelijke samenhang op regionaal niveau ontstaan. tegelijkertijd veronderstelt een 

stedelijke leefstijl dat iemand de verworvenheden van het stedelijk leven benut. een 

polycentrisch stadsgewest veronderstelt dan ook dat een groeiende groep bewoners 

een divers palet van plekken gebruikt om op die manier zijn eigen stad vorm te geven. 

een polycentrische stedeling wordt dus gekenmerkt door een grote verscheidenheid in 

het gebruikte palet van plekken. de typering verwijst in de eerste plaats naar het 

(ruimtelijke) activiteitenpatroon van iemand en niet naar zijn of haar woonlocatie. 

Stedeling zijn is dus een persoonskenmerk en zegt iets over het gedrag en de attitude 

van mensen. naast de woonplek zijn de arbeidsplek en vrijetijdsplekken minstens zo 

belangrijk om te kunnen bepalen in welke mate mensen een stedelijk leven hebben. de 

betekenis van vrije tijd en de locaties die mensen in hun vrije tijd gebruiken, hebben 

aan belang gewonnen. de invloed van de woonplek op de mate waarin iemand een 

stedelijk leven leidt en dus als polycentrische stedeling kan worden beschouwd, is 

sterk afgenomen en wellicht zelfs grotendeels verdwenen. 
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Verschillen in levensfase, sociaal-economische kenmerken en attitude beïnvloeden de 

mate waarin mensen gebruik maken van de verworvenheden van een polycentrische 

stedelijke regio. In deze studie gaat het niet over de verkeersstromen in de polycentri-

sche stedelijke regio maar om de keuzes en mogelijkheden van individuen om hun 

eigen palet van plekken samen te stellen als een ware polycentrische stedeling. 

Groepen met een ruimtelijk uiteengelegd palet van plekken kunnen als ‘polycentrische 

stedelingen’ worden beschouwd. Maar zoals Van engelsdorp Gastelaars (1980) enkele 

decennia geleden concludeerde dat niet elke stadsbewoner een stedeling is, zo zal 

vermoedelijk ook niet elke regiobewoner een polycentrische stedeling zijn. 

Bij het beschrijven van de polycentrische stad als een walhalla van mogelijkheden 

waar mensen als het ware doorheen reizen en doormiddel van hun individuele palet 

van plekken als het ware bouwen aan hun eigen ideale stedelijke leefomgeving, 

moeten ook kanttekeningen worden geplaatst. naast de winnaars zijn er mogelijk ook 

groepen die niet in staat zijn om zich te handhaven. naast groepen die van veel 

verschillende plekken gebruikmaken, kunnen er ook groepen zijn die lijden onder de 

stress en tijdsdruk die het oplevert. Mommaas (2002) introduceert voor de paradox die 

kan optreden bij het vergroten van de actieruimte door middel van het verhogen van 

de verplaatsingssnelheid het begrip “tijdsdrukveroorzakende tijdswinst.” Hiermee 

wordt bedoeld dat de hogere verplaatsingssnelheid de mogelijkheden van het aantal te 

gebruiken plekken enorm heeft vergroot, maar dat hierdoor zeker niet meer rust is 

ontstaan in het dagelijkse activiteitenpatroon. Gekscherend zou de polycentrische 

stedelijke regio om die reden in sommige gevallen misschien ook de hysterische stad 

kunnen worden genoemd. er zijn tal van mogelijkheden, maar door gebrek aan tijd is 

het onmogelijk om alle behoeftes te vervullen. 

Het is dus goed mogelijk dat er verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan een 

polycentrisch ruimtelijk gedrag. Groepen die tot de elite van de samenleving behoren, 

kunnen een attitude hebben die bijdraagt aan het benutten van een groot aantal 

verschillende plekken. de grote actieradius en het diverse palet van plekken is dan 

bovenal resultante van een grote mate van keuzevrijheid. Bij andere groepen is er 

mogelijk in mindere mate sprake van sterke samenhang tussen het ruimtelijke gedrag 

en de attituden. deze groepen worden mogelijk veel meer geleefd. als gevolg van de 

ruimtelijke verandering en schaalvergroting van voorzieningen zouden zij als het ware 

gedwongen worden tot het benutten van een ruimtelijk uiteengelegd palet van 

plekken.

de verwachting is dus dat de ruimtelijke uiteengelegdheid van plekken die mensen 

gebruiken, sterk is toegenomen. een eeuw geleden vielen de ruimtelijke leefwerelden 

van verschillende groepen in de stad nog samen. In de tussentijd groeide dat uiteen en 

is er als het ware een archipel van leefwerelden ontstaan. Sommige groepen verhuis-

den naar de suburbane gebieden en organiseerden daar hun leven terwijl andere 

groepen in de centrumstad bleven wonen. Onder invloed van ruimtelijke en maat-
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schappelijke veranderingen wordt verwacht dat het palet van plekken van mensen 

verder is geïndividualiseerd. Het palet van plekken is een individueel bepaald samen-

raapsel van activiteitenplaatsen geworden, dat iemand benut. Het feit dat het palet 

van plekken een individueel palet van plekken is, betekent niet dat het tot stand komt 

binnen een volledige keuzevrijheid. Mensen worden nog steeds geconfronteerd met 

verschillende constraints in de organisatie van tijd-ruimte gedrag. Het palet van 

plekken is echter wel individueel in de betekenis dat het een persoonlijke ruimtelijk 

gedrag weergeeft. Het individuele palet van plekken wordt niet gedeeld met anderen.




