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hoofdstuk 8:  
het VerstedeLijkingsBeLeid in de regio amsterdam

8.1	 	Inleiding

In dit hoofdstuk staat het gevoerde en actuele verstedelijkingsbeleid voor de regio 

amsterdam centraal. In hoofdstuk drie is aangegeven dat er in de afgelopen decennia 

een verschuiving heeft plaats gevonden in de richting van een polycentrische stede-

lijke regio en de hoofdstukken vijf, zes en zeven hebben laten zien dat het aandeel 

polycentrische stedelingen is toegenomen. In dit hoofdstuk wordt beoogd inzicht te 

geven in de vraag of het overheidsbeleid deze ontwikkelingen heeft gestimuleerd en of 

de opkomst van de polycentrische stedelijke regio en polycentrische stedelingen als 

positieve ontwikkelingen worden beschouwd. Want hoewel er in de jaren 60 nog 

spectaculaire plannen zijn ontwikkeld voor hoogbouw en nieuwe compacte bebou-

wing in de amsterdamse binnenstad, is de afgelopen decennia bovenal een behoudend 

beleid gevoerd. een belangrijk motief bij het gevoerde overloopbeleid vormde namelijk 

het behoud van de historische amsterdamse binnenstad. Het beleid was niet alleen 

gericht op de huisvesting van gezinnen in de overloopgebieden maar ook kantoorloca-

ties werden in toenemende mate aan de rand van de stad of in de buurgemeenten 

ontwikkeld. de veranderingen in de functionele en sociale kaart van de amsterdamse 

regio kunnen dan ook in belangrijke mate als resultaat van het gevoerde overheidsbe-

leid worden gezien (Brouwer, 1989; Martens, 2006). In welke mate dat ook geld voor de 

opkomst van de polycentrische stedeling is op voorhand niet duidelijk. 

de spreiding van de bevolking en de toename van de bevolking ten noorden van het 

noordzeekanaal is bijvoorbeeld het gevolg geweest van overheidsingrijpen. Het 

forensisme vanuit de kop van noord-Holland werd mogelijk dankzij de verbeterde 

bereikbaarheid via de coentunnel. Hoewel het vertrek van welgestelde huishoudens 

in een groot aantal gemeentelijke beleidstukken als problematisch wordt gezien en het 

bijvoorbeeld tegenwoordig tot de expliciete doelstellingen van het stedelijke vernieu-

wingsbeleid hoort om welgestelde of middenklasse gezinnen voor de stad te behou-

den, hebben we hier geenszins met een nieuw verschijnsel te maken. Ook bij het 

groeikernenbeleid en het gebundelde deconcentratiebeleid werd door critici gewezen 

op de negatieve effecten voor het draagvlak in de steden. de daling van het draagvlak 

is steeds het gevolg van de uitstroom van bewoners op zich, maar wordt versterkt 

doordat die uitstroom een selectief karakter kent (Bruine & Knol, 2001). In reactie 

hierop wordt er vanaf eind jaren 80 een beleid gevoerd gericht op de compacte stad. 

Het aanwijzen van VIneX-locaties is een belangrijk beleidsinstrument hierbij. Ook 

wordt er vanaf het midden van de jaren 90 actief gewerkt aan het revitaliseren van 

vroeg naoorlogse wijken door middel van het stedelijke vernieuwingsbeleid.

In dit hoofdstuk ligt de focus op de analyse van gemeentelijke plannen. dit neemt niet 

weg dat beleid en besluitvorming van lagere overheden mede is ingegeven door 
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beleidsontwikkelingen op nationaal niveau. Bontje (2001) heeft het naoorlogse 

nederlandse verstedelijkingsbeleid uitgebreid beschreven. Bontje laat in zijn onder-

zoek zien dat na een sterke nadruk op deconcentratie in de jaren 60 en 70, er in de jaren 

80 en 90 een verschuiving heeft plaatsgevonden in het nationale verstedelijkingsbe-

leid richting de compacte stad. rond de millenniumwisseling lijkt er wederom meer 

ruimte te komen voor een deconcentratie beleid. als kanttekening bij deze verschui-

ving kan worden aangetekend dat de (rijks)overheid maar zeer beperkt in staat is om 

de bevolkingsspreiding conform het beleid te laten plaatsvinden. Het is de overheid in 

de jaren 80 en 90 niet gelukt om de ontwikkelingen werkelijk om te buigen. Ook in die 

tijdsperiode bleef de trend in de richting van toenemende deconcentratie dominant. 

Bontje (2001) concludeert dan ook dat overheidsbeleid succesvoller is indien het 

bepaalde gewenste ontwikkelingen wil stimuleren dan indien het bepaalde ongewens-

te ontwikkelingen wil voorkomen of afremmen. een verstedelijkingsbeleid dat 

indruist tegen autonome ontwikkelingen heeft doorgaans weinig kans van slagen. 

de ontwikkeling van de polycentrische stedelijke regio en de opkomst van de polycen-

trische stedeling is een langdurig proces geweest, waarbij deze ontwikkelingen mede 

door het door de overheid gevoerde ruimtelijke ordeningsbeleid zijn beïnvloed. Het 

moge echter duidelijk zijn dat het overheidsbeleid zich niet als een constante lijn heeft 

ontwikkeld en dat de plek die de regio inneemt door de tijd heen verschuift. Sinds 

enkele jaren wordt er in beleidstermen over de ‘metropoolregio amsterdam’ gespro-

ken. Hoewel al in 1935, in het amsterdamse algemeen Uitbreidingsplan, werd gewezen 

op het belang van de regionale ontwikkeling, wordt het spreken over ‘een metropoolre-

gio amsterdam’ door velen als een paradigmawisseling beschouwd (ledegang, 2008; 

Janssen-Jansen, 2009). Het grote aantal gemeenten dat gezamenlijk heeft gekozen om 

de term metropoolregio amsterdam te gebruiken, geeft uitdrukking aan de sterke 

onderlinge verwevenheid en gezamenlijke beleidsambities.

Bij de analyse van de verschillende overheidsplannen en de verschuivingen die door de 

tijd heen hebben plaatsgevonden, gaat het erom na te gaan hoe probleemdefinities, 

gewenste eindbeelden en mogelijke oplossingsrichtingen zich wijzigen. Immers, in het 

algemeen gesteld heeft elk ruimtelijk ordeningsplan tot doel een inrichting van de 

ruimte in overeenstemming met de wensen en behoeften van de samenleving te bevor-

deren. de opvattingen en gewenste eindbeelden die aan een plan ten grondslag liggen 

moeten dan ook als het ware worden teruggevonden bij de analyse van plannen. en de 

komst van nieuwe plannen geeft aan dat ofwel de opvattingen van de samenleving 

ofwel de vraagstukken waarmee de samenleving wordt geconfronteerd, zijn veranderd 

(Van de Graaf & Hoppe, 1996; Van der cammen & de Klerk, 1996). In de analyse wordt 

gezocht naar de wijze waarop zowel ‘de polycentrische stedeling’ als ‘de polycentrische 

stedelijke regio’ wordt beschreven en of dit bovenal een positieve of negatieve 

connotatie heeft. Hiertoe is het steeds van belang om enerzijds de wijze waarop de 

verhouding tussen de verschillende plaatsen in de amsterdamse regio wordt beschre-

ven te analyseren. Het gaat er dan om in welke mate complementariteit hierbij 
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centraal staat of dat er juist sprake is van een veronderstelde hiërarchie of juist 

autonomie tussen de kernen. anderzijds is het van belang om te kijken op welke wijze 

de dagelijkse mobiliteit wordt beschreven en op welke wijze het verstedelijkingsbeleid 

de mobiliteit tracht te beïnvloeden. een grote dagelijkse mobiliteit is namelijk kenmer-

kend voor de wijze waarop de polycentrische stedeling zijn dagelijkse leven vorm 

geeft.

de analyse van de structuurplannen die door de gemeente amsterdam sinds begin 

jaren 70 zijn opgesteld vormen het zwaartepunt van dit hoofdstuk. er is gekozen voor 

de analyse van structuurplannen, met nadruk op amsterdam, omdat structuurplan-

nen een visie op de ruimtelijke ontwikkelingen geven voor de middellange termijn. 

daarnaast worden structuurplannen gekenmerkt door een combinatie van uitgebrei-

de analyse van de huidige situatie en (geplande) toekomstige ontwikkelingen. Omdat 

de veranderende positie van amsterdam cruciaal is voor inzicht in de regionale 

veranderingen zijn de plannen van deze gemeente het belangrijkst. daarnaast heeft 

amsterdam in de afgelopen vier decennia ook, als enige gemeente, zeer regelmatig 

structuurplannen uitgebracht. In deze plannen is steeds veel aandacht besteed aan de 

regionale ontwikkelingen en relaties. In totaal zijn er sinds 1970 zes amsterdamse 

structuurplannen verschenen. Voor de laatste jaren en de vigerende plannen wordt 

tevens gebruik gemaakt van beleidsdocumenten van verschillende regiogemeenten. 

Op dit moment zijn een groot aantal gemeenten bezig met het opstellen van een 

structuurvisie of hebben dat onlangs gedaan. de hernieuwde aandacht voor ruimte-

lijke plannen met een langere tijdshorizon en een breder ruimtelijk perspectief wordt 

in belangrijke mate ingegeven door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. In de nieuwe 

Wro, die op 1 juli 2008 van kracht is geworden, heeft de zogenoemde structuurvisie een 

belangrijke plaats gekregen. de structuurvisie is een strategisch beleidsdocument dat 

in samenspraak tussen de verschillende overheidslagen (rijk, provincie en gemeente) 

dient te worden opgesteld. 

8.2	 	Amsterdamse	plannen

de cityvorming heeft lange tijd de naoorlogse ruimtelijke planvorming bepaald. dit 

betekent dat werd ingezet op het bevorderen van grootschalige kantoorfuncties in de 

binnenstad, gecombineerd met verkeersdoorbraken. In de jaren 60 zijn er nog plannen 

ontwikkeld voor het dempen van een groot deel van de amsterdamse grachten en de 

nieuwbouw van grootschalige hoogbouwprojecten. Mede als gevolg van protesten 

onder de bevolking ontstaat tegen deze cityvorming in de gemeenteraad verzet en 

wordt het behoud van de historische binnenstad met zijn unieke grachtengordel een 

belangrijke randvoorwaarde bij het opstellen van ruimtelijke plannen. de structuur-

nota uit 1968 waarbij nog werd gekozen voor verdere cityvorming is dan ook nooit 

verder gekomen dan het voorontwerp.
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In 1974 verschijnt er een nieuw structuurplan voor de hele stad met oog voor de 

ontwikkeling van amsterdam in samenhang met de omliggende gebieden. doelstelling 

van dit structuurplan is het optimaal benutten van kwaliteit van de stad en van de 

ontplooiingsmogelijkheden voor individuele bewoners. deze twee overwegingen 

leiden tot de keuze dat amsterdam een absolute topplek is en het centrum moet zijn 

en blijven van de regio. Maar dat er tegelijkertijd onvoldoende ruimte is binnen 

amsterdam om al haar bewoners goede ontplooiingsmogelijkheden te bieden. Met de 

ontwikkeling van de vierde lob van amsterdam in Zuidoost nadert amsterdam haar 

voltooiing. amsterdam heeft met Zuidoost haar uiteindelijke ruimtelijke vorm bereikt, 

is de gedachte. de keuze om het historische karakter te behouden, de centrumfunctie 

te versterken en haar bewoners optimale ontplooiingsmogelijkheden te bieden leidt 

dan tot een verstedelijkingsbeleid gericht op een beperkt aantal kernen buiten 

amsterdam. In deze kernen dienen locaties voor de functies wonen, werken en 

voorzieningen tegelijkertijd tot ontwikkeling te komen. de verwachting is dat als 

gevolg van de ontwikkeling van deze kernen en het behoud van amsterdam als 

centrumstad de regio zich zal ontwikkelen tot een stadsgewest met intensieve 

samenhang tussen de plaatsen. de opkomst van het stadsgewest heeft ook effect op 

het ruimtelijke gedrag van de stadsgewestbewoner. In de nota staat “de bevolking zal 

in de toekomst een groter gebied voor wonen, werken en vrije tijd benutten dan 

traditioneel het geval was” (Gemeente amsterdam, 1974a, p.13).

Zoals gepland verschijnt enige tijd later deel c. Uitgangspunt in deze nota is dat 

amsterdam op dat moment een niet los te maken deel vormt van de regio. er is een 

functionele eenheid ontstaan tussen de stad en de omringende gebieden. Kenmerkend 

voor de verhouding binnen deze functionele eenheid is dat veel bewoners op de 

‘centrale stad’ aangewezen blijven voor werk en een aantal voorzieningen. Men streeft 

ernaar een “harmonieuze, elkaar aanvullende ontwikkeling te bevorderen tussen 

stadshart, stadsrand en regio” (Gemeente amsterdam, 1981, p. 31). Hiertoe is echter wel 

“extra inspanning nodig om [...] de samenhang en complementariteit tussen de delen 

van de regio te verbeteren” (ibid., p. 37).

Het in 1981 verschenen deel c heeft betrekking op de werkgelegenheid en geeft 

invulling aan de gewenste locaties voor kantoren en bedrijven. dit zeven jaar later 

verschenen deel wordt over het algemeen als een nieuw structuurplan beschouwd. de 

belangrijkste zorg is namelijk niet langer het bieden van optimale ontplooiingsmoge-

lijkheden voor het individu, maar veel meer het waarborgen van de economische 

bestaanszekerheid van mensen. In hoog tempo is de werkgelegenheid verslechterd. 

Het hoofddoel van deze nota is dan ook het bevorderen van de werkgelegenheid. 

amsterdam ondersteunt nog steeds de stadsgewestvorming, maar geeft aan dat de 

internationale en nationale positie van amsterdam niet in gevaar mag komen. 

amsterdam is namelijk in een verslechterde concurrentiepositie ten opzichte van 

andere delen in de regio terecht gekomen en dreigt daardoor onvoldoende ‘gewicht’ te 

hebben om als (internationaal) centrum te kunnen functioneren. een tweede aan-
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dachtspunt binnen het gecontinueerde beleid van de stadsgewestvorming is het 

beperken van het woon-werkverkeer, conform de nationale verstedelijkingsnota uit 

1976. dit betekent dat werkgelegenheid in almere en Purmerend moet worden 

bevorderd, maar dat groei van het aantal arbeidsplaatsen in de Haarlemmermeer 

(Meerlanden) ongewenst is. 

Vijf jaar later, in 1986, verschijnt er een nieuw structuurplan. In dit structuurplan ligt 

niet langer de focus op amsterdam en de regio, maar is alle aandacht gericht op de 

stad zelf. ‘de stad centraal’ is dan ook de titel van dit structuurplan. de hoofddoelstel-

ling wordt als volgt geformuleerd: “Het voortbestaan van amsterdam als economisch 

en cultureel hoofdverzorgingscentrum moet worden verzekerd” (Gemeente amster-

dam, 1986a, p. 26). de gemeente amsterdam heeft spijt van het gevoerde beleid. de 

stadsgewestvorming blijkt namelijk een bedreiging te vormen voor de positie van 

amsterdam. In de bij de nota horende toelichting staat zelfs “Het functioneren van 

amsterdam als een sterke centrumstad met een aantal ondergeschikte satellieten 

blijkt in gevaar te komen” (Gemeente amsterdam, 1986b, p. 27). een verandering van het 

beleid wordt ingezet om te voorkomen dat er een polycentrisch stedelijke regio 

ontstaat. Het gevoerde overloopbeleid heeft namelijk geleid tot verschillende proble-

men. Op collectief niveau is het draagvlak van tal van voorzieningen binnen de stad 

ondermijnd en er is tevens sprake van een toenemende aantasting van het open 

landschap. Op individueel niveau hebben mensen te maken gekregen met sterk 

toegenomen reistijd als gevolg van een verminderde samenhang tussen wonen, 

werken en vrije tijd. die samenhang bestaat steeds vaker op het regionale schaal-

niveau en is minder vaak (woon)plaatsgebonden. deze ontwikkeling wordt als 

ongewenst beschouwd en moet worden gekeerd. een ander motief voor de beleidswij-

ziging is de hoge werkeloosheid waarmee de stad te maken heeft. Begin jaren 80 was 

niet minder dan twintig procent van de amsterdamse beroepsbevolking werkloos.

de oplossing van deze problemen wordt gevonden door niet langer te kiezen voor een 

beleid van de uiteengelegde stad en stadsgewestvorming. Voortaan wordt gekozen 

voor de strategie van de ‘compacte stad’. de beleidsfilosofie van de compacte stad 

wordt gedefinieerd als “een sterke centrale stad binnen een compact stadsgewest” 

(Gemeente amsterdam, 1986a, p.15). de keuze voor de compacte stad wordt als realis-

tisch beschouwd omdat er enerzijds een hernieuwde waardering is voor het wonen en 

leven in de stad en er anderzijds ook voldoende ruimte in en bij de stad is voor verdere 

verstedelijking. ruimte wordt er gevonden door middel van verdichting en bebouwing 

van vrijgekomen voormalige industrie- en havengebieden. daarnaast kiest men voor 

uitbreiding van het bebouwde gebied van amsterdam. Ging men er tien jaar eerder 

nog vanuit dat amsterdam met de vierde lob (Zuidoost) zijn uiteindelijke vorm had 

gekregen, nu wordt er ingezet op verdere verstedelijking met behoud van de unieke 

ruimtelijke vorm van amsterdam door middel van een nieuwe vijfde stadslob (het 

huidige IJburg) en stadsuitbreiding in noord en West. Werkgelegenheid moet worden 

behouden in het centrum en daarnaast moeten er nevencentra tot ontwikkeling 
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worden gebracht langs de ringweg en de ringspoorbaan. Hoewel voorkomen moet 

worden dat er in de regio centra ontstaan met een even sterke positie als amsterdam, 

wordt er wel voor gekozen om naast het centrum van amsterdam nieuwe zakencentra 

tot ontwikkeling te brengen. In het structuurplan uit 1986 wordt er dus duidelijk 

afstand genomen van het idee dat regionale samenhang vanzelfsprekend, noodzake-

lijk of belangrijk zou zijn voor het functioneren van amsterdam. de voormalige 

groeikernen moeten namelijk los van amsterdam “een zelfstandige ontwikkelingsfase 

ingaan” (Gemeente amsterdam, 1986a, p. 12). amsterdam richt zich daarbij op het 

versterken van de werkgelegenheid voor de eigen bewoners, opdat de werkloosheid 

daalt en het forensisme vermindert. 

Ook op individueel niveau wordt mobiliteit als ongewenst beschouwd. Hierbij wordt 

trouwens het beleid van de stadsgewestvorming bekritiseerd omdat de ruimtelijke 

uiteengelegdheid van plekken, zoals in 1974 nog werd verwacht, niet is ontstaan. Het 

beleid van de gebundelde deconcentratie ging ten onrechte uit “van een grote actiera-

dius en een psychologische betrokkenheid op de stad” (Gemeente amsterdam, 1986b, p. 

101). de verwachting dat “steeds meer mensen en woonkernen op elkaar betrokken 

raken” is niet uitgekomen (ibid., p. 97). evenmin is een situatie ontstaan waarbij als 

gevolg van “een hiërarchie van kernen het voorzieningenniveau van de centrale kern 

zelf op een hoger niveau [zou] komen” (ibid., p. 97).

Kortom in het structuurplan ‘de stad centraal’ uit 1986 wordt het beleid gewijzigd om 

de positie van amsterdam veilig te stellen. de definiëring van de problemen die ten 

grondslag liggen aan het dalende draagvlak van het centraal gelegen amsterdam zijn 

hierbij niet volledig eenduidig. enerzijds heeft men spijt van de ontstane woonwerk-

discrepantie (te veel mobiliteit) anderzijds zijn de ex-amsterdammers minder mobiel 

en meer gehecht aan hun nieuwe woonplaats dan verwacht. Het verstedelijkingsmo-

del van de compacte stad moet bijdragen aan een sterk amsterdam. een belangrijk 

motief voor deze koerswijziging vormt de overtuiging dat mensen die in de stad 

wonen, meer stedelijke activiteiten ontplooien en daarom meer bijdragen aan stede-

lijke voorzieningen in de stad (Gemeente amsterdam, 1986b).

In 1992 komt er een nieuw structuurplan uit waarbij het ingezette beleid van de 

compacte stad krachtig wordt voortgezet. Problematisch is namelijk dat er nog steeds 

sprake is van “een voortgaande ruimtelijke uiteenlegging van functies” (Gemeente 

amsterdam, 1992a, p. 10). dit moet veranderen ook omwille van het bereiken van een 

omslag in de mobiliteitsontwikkeling. de mobiliteitsgroei wordt door deze ruimtelijke 

uiteengelegdheid evenals door individualiserings- en emancipatieprocessen bevor-

derd. een voortgaande ruimtelijke uiteengelegdheid van functies zou om die reden wel 

eens bedreigend kunnen zijn voor individuele ontwikkelingsmogelijkheden en emanci-

patieprocessen van groepen in de samenleving. de weerstanden die voor de noodzake-

lijke mobiliteit overwonnen dienen te worden, dreigen dan te groot te worden. 
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In vergelijking met het structuurplan van 1986 is er overigens meer aandacht voor het 

belang van de regio. er wordt erkend dat de stad groter is dan de gemeentegrens en dat 

als het om de economische en internationale positie van amsterdam gaat de regio van 

wezenlijk belang is. doel is dan ook “het benutten en in goede banen leiden van de 

complementaire functies in de regio amsterdam” (Gemeente amsterdam, 1992a, p. 7). 

Het belang van een goede bereikbaarheid is ook belangrijk omdat de ruimtelijke 

structuur van de regio steeds duidelijker een complementair karakter heeft. Hierdoor 

neemt “de uitwisseling van personen, bedrijven en activiteiten tussen amsterdam en 

zijn omgeving toe” (ibid., p. 12). Bovenal wordt het echter als de taak van de regio gezien 

om het functioneren van amsterdam te versterken. dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit 

dat de stad en in het bijzonder de binnenstad centraal wordt gesteld omdat wordt 

verondersteld dat “de stad de beste plaats is voor ontwikkelingen die economie en 

maatschappij in nieuwe banen moeten leiden” (ibid., p. 19). de regio en regionale 

samenwerking zijn er dus voornamelijk om de problemen van amsterdam aan te 

pakken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gegeven dat “een te sterke segregatie van 

de verschillende bevolkingsgroepen in de regio een bedreiging [kan] vormen voor het 

functioneren van amsterdam” (ibid., p. 49). er wordt om die reden, naast het voortzet-

ten van het compacte stadsbeleid, ook ingezet op het bevorderen van complementari-

teit. dit gebeurt in het belang van zowel de internationale concurrentiepositie als van 

de huidige inwoners.

de toenemende aandacht voor de regio en de erkenning van het belang van samen-

werking komt in het structuurplan van 1997 opnieuw naar voren. alleen al in de titel 

van het structuurplan ‘Open stad’ wordt duidelijk dat de relaties met de regio van 

groot belang zijn voor het functioneren van amsterdam. amsterdam wil open staan 

naar de regio zodat “amsterdam en de overige kernen elkaar aanvullen en versterken” 

(Gemeente amsterdam, 1997a, p. 8). de blijvende ruimtelijke scheiding van bevolkings-

groepen in de regio wordt als problematisch gezien. amsterdam wil zich om die reden 

inzetten om zowel voor starters als doorstromers aantrekkelijke woningen te bieden. 

Voor de internationale concurrentiepositie blijft naast de ontwikkeling van bijvoor-

beeld de Zuid-as een aantrekkelijke binnenstad van groot belang. Mede als gevolg van 

de opkomst van nevencentra binnen en buiten de gemeente amsterdam ontstaat er 

een situatie waarin “de binnenstad een minder centrale ligging dreigt te krijgen” 

(Gemeente amsterdam, 1997a, p. 19). de ontwikkeling van de IJ-oevers en mogelijk ook 

een IJ-railverbinding2 naar almere moet de centrale positie van het centrum van 

amsterdam ook voor de toekomst veilig stellen. In de nota worden ook de termen 

bereikbaarheidsprofiel en mobiliteitsprofiel geïntroduceerd. Beide termen slaan 

echter niet op de gebruiker (polycentrische stedelingen) maar hebben respectievelijk 

betrekking op de ligging van locaties en de mobiliteit die een bepaalde activiteit 

2	 De	zogenoemde	IJ-railverbinding	waarover	in	1997	werd	gesproken	kende	een	andere	route	dan	de	zogenaamde	IJmeerlijn	
waarover	in	2009	wordt	gesproken	in	de	Concept	Structuurvisie	Almere	2.0.	Het	eindpunt	van	de	IJ-railverbinding	was	
voorzien	bij	het	Centraal	Station	van	Amsterdam.
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oproept. Wel wordt er nadruk gelegd op het feit dat stedelijkheid concentratie behoeft 

om als kwaliteit door haar gebruikers te worden ervaren. “concentratie van recrea-

tieve activiteiten [...] versterkt de mogelijkheden om verschillende activiteiten met 

elkaar te combineren. deze mogelijkheden vormen een belangrijke kwaliteit van het 

stedelijke leven” (Gemeente amsterdam, 1997b, p. 156).

tot slot staat in dit structuurplan uit 1997 ook de middellange toekomst op de agenda. 

amsterdam heeft zich de afgelopen 10 jaar sterk ontwikkeld en staat er op tal van 

punten veel beter voor dan een decennium eerder. In dit structuurplan blijft het 

compacte stadbeleid uitgangspunt van beleid, maar er moet ook nagedacht gaan 

worden over het opvangen van ruimteclaims vanaf 2005. Het zal lastig zijn voldoende 

ruimte te vinden binnen het verstedelijkingsmodel van de compacte stad. Juist omdat 

midden jaren 90 reeds de lokale milieukwaliteit op tal van plekken in de stad te 

wensen overlaat, hierdoor ontstaat in toenemende mate een spanning tussen com-

pactheid en leefbaarheid. Om die reden zal in regionaal verband gesproken moeten 

gaan worden over de verdere verstedelijking van de amsterdamse regio. doelstelling 

zal daarbij zijn om “een grote verscheidenheid van stedelijke activiteiten binnen de 

amsterdamse regio” (Gemeente amsterdam, 1997a, p. 19) te waarborgen.

Hierbij moet worden aangetekend dat de gemeente amsterdam er op dat moment van 

uitging dat het structuurplan 1997 ‘Open Stad’ het laatste structuurplan voor amster-

dam zou zijn. Voortaan zouden structuurplannen onder de verantwoordelijkheid van 

de nog op te richten stadsprovincie vallen. Feitelijk is die stadsprovincie er uiteindelijk 

nooit gekomen, formeel is overigens het structuurplan ‘Open Stad’ niet door de 

amsterdamse gemeenteraad goedgekeurd maar door de regioraad. de formele 

bevoegdheid om structuurplannen vast te stellen voor het eigen grondgebied had 

amsterdam op dat moment namelijk reeds aan de regioraad overgedragen. na het 

vernietigende referendum in 1995 over de oprichting van de stadsprovincie is deze 

bestuurlijke hervorming teruggedraaid (lans, 2006).

 

In 2003 verscheen er dan ook weer een nieuw structuurplan voor de gemeente 

amsterdam. de titel van dit structuurplan is ‘Kiezen voor stedelijkheid’. deze titel is 

bewust gekozen omdat stedelijkheid de complementaire kwaliteit is waarmee 

amsterdam een aanvullende betekenis kan hebben voor de netwerkstad, waarvan zij 

onlosmakelijk een onderdeel is gaan vormen. In de nota krijgt de regio en regionale 

samenwerking, vanuit het besef dat amsterdam in toenemende mate onderdeel is van 

de netwerkstad, een prominente plek. Omdat de ontwikkeling in de richting van de 

netwerkstad onomkeerbaar is, wordt het concept van de netwerkstad de basis voor 

het verstedelijkingsbeleid. de strategie van de netwerkstad heeft als uitgangspunt dat 

“maatschappelijke samenhang zich onvermijdelijk steeds meer afspeelt op regionaal 

niveau” (Gemeente amsterdam, 2003b, p. 9). Het einde van de compacte stad als 

verstedelijkingsmodel betekent echter niet dat voor het grondgebied van amsterdam 

de ambitie van intensief en gemengd bouwen wordt losgelaten. Immers stedelijkheid 
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is de onderscheidende kwaliteit van amsterdam in deze netwerkstad. “amsterdam is 

veranderd van stad in het groen naar centrumstad van de netwerkstad” (Gemeente 

amsterdam, 2003a, p. 14). de doelstelling van amsterdam is het zijn van “een stad met 

een sterke positie en sterke relaties in het regionale netwerk” (Gemeente amsterdam, 

2003a, p. 3). de regio als geheel moet zich ontwikkelen en versterken, hiervoor moeten 

de verschillende kernen zich specialiseren en tegelijkertijd waarborgen gezamenlijk 

een complete netwerkstad te zijn. differentiatie van woonmilieus tussen plaatsen 

hoort hierbij, al wordt ook aangegeven dat de keuze om buiten amsterdam te bouwen, 

wordt ingegeven door het feit dat de kwantitatieve opgave te groot is om alles op het 

grondgebied van amsterdam te realiseren.

Mobiliteit wordt als kenmerkend voor de netwerkstad beschouwd, immers “niet alles 

gebeurt meer op een plek.” Mensen wonen in een netwerkstad op plek a, werken op 

plek B en recreëren op plek c; er wordt dan ook erkend dat er in toenemende mate 

kriskras verplaatsingen op het regionale niveau zijn. In de nota van toelichting staat 

“het ontstaan van stedelijke netwerken en netwerksteden stuwt de mobiliteit op 

doordat gebieden steeds meer ruimtelijk functioneel met elkaar vervlechten” (Ge-

meente amsterdam, 2003b, p. 27). desondanks wordt mobiliteit nog steeds als proble-

matisch gezien. Opvallend is hierbij wel dat het individuele probleem van reistijd niet 

langer de nadruk krijgt. er wordt zelfs erkend dat mobiliteit “een verworven goed en 

een maatschappelijk recht” is geworden (ibid., p. 38). Problematisch zijn de collectieve 

kosten die met mobiliteit samenhangen. nieuwe infrastructuur doorsnijdt immers het 

open landschap en (auto)mobiliteit leidt in stedelijke gebieden tot lokale overlast in de 

vorm van onder andere geluid en fijnstof. Met het bouwen van een groot aantal 

woningen binnen de gemeente amsterdam wordt dan ook een positieve bijdrage aan 

het verminderen van de (groei van) mobiliteit en het verbeteren van de woonwerkba-

lans beoogd.

Op dit moment is amsterdam bezig met het opstellen van de nieuwe structuurvisie. In 

de startnota staat “de gemeente amsterdam heeft de ambitie een impuls te geven aan 

de verdere ontwikkeling van de stad tot de kernstad van een metropoolregio. We doen 

dit samen met de regio die ook als ambitie heeft uitgesproken zich als Metropoolregio 

amsterdam te profileren” (Gemeente amsterdam, 2008a, p. 5). de nieuwe structuurvi-

sie moet medio 2010 worden vastgesteld. 

8.3	 	De	structuurvisies	van	Amstelveen,	Almere,	Haarlem,	
Haarlemmermeer	en	Purmerend

In de afgelopen decennia werden door (middelgrote) gemeenten slechts sporadisch 

toekomstvisies opgesteld. Zoals in de inleiding al is aangegeven, is het sinds het 

inwerking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening echter verplicht om 

ruimtelijke plannen te maken met een langere tijdshorizon en voor het gehele 

gemeentelijke grondgebied. Omdat deze plannen gericht zijn op toekomstige ontwik-



159 

Het verstedelijkingsbeleid in de regio Amsterdam

kelingen is in een structuurvisie veelal een analyse opgenomen van de regionale 

positie van de gemeente en de plek die zij zichzelf voor de toekomst toewenst. In deze 

paragraaf zal voor dezelfde gemeenten als in hoofdstuk 7, de polycentrische stedeling 

in het vizier, een korte schets worden gegeven van de wijze waarop er in de lokale 

beleidsdocumenten aandacht is voor de polycentrische stedelijke regio en de polycen-

trische stedeling. achtereenvolgens komen de gemeenten amstelveen, almere, 

Haarlem, Haarlemmermeer en Purmerend aan bod. Zaanstad ontbreekt omdat deze 

gemeente geen recente ruimtelijke toekomstvisie heeft opgesteld. 

8.3.1	 	Amstelveen
In 2001 heeft de gemeente amstelveen een toekomstvisie uitgebracht. deze toekomst-

visie heet ‘amstelveen 2020+ Samen leven in de Vitale Stad.’ Uitgangspunt voor het 

beleid van de gemeente amstelveen is het onderdeel zijn van een regionale netwerk-

stad. Om die reden moeten ook lokale plannen in regionaal perspectief worden 

afgewogen en afgestemd. er wordt verwacht dat de vorming van een regionale 

netwerkstad zich zal voortzetten. amstelveen vertegenwoordigt zeker sinds de (her)

ontwikkeling van haar stadshart een belangrijke regionale winkelfunctie. de regionaal 

onderscheidende kwaliteit van dit winkelcentrum is de combinatie van hoogwaardig 

stedelijk winkelen in een gebied dat zowel per OV als auto (ruime parkeervoorzienin-

gen) uitstekend bereikbaar is. de bereikbaarheid is voor de complementaire functies 

van amstelveen in de polycentrische stedelijke regio dus cruciaal.

8.3.2	 	Almere
de gemeente almere staat na dertig jaar van onafgebroken sterke groei opnieuw voor 

een grote uitdaging. deze uitdaging wordt ‘schaalsprong almere’ genoemd. doelstel-

ling van deze schaalsprong is om in de komende twintig jaar zestigduizend nieuwe 

woningen te bouwen en ruimte te scheppen voor maar liefst honderdduizend arbeids-

plaatsen. Om deze ambities waar te kunnen maken is een betere ontsluiting van 

almere met de rest van de noordvleugel van groot belang. almere is via slechts een 

wegverbinding (Muiden) verbonden met amsterdam. deze wegverbinding is een groot 

knelpunt in het verkeer. almere heeft dan ook als eis gesteld om de schaalsprong te 

kunnen maken dat de bereikbaarheid van de gemeente substantieel moet verbeteren. 

Om deze claim kracht bij te zetten spreekt wethouder duivesteijn over het herstellen 

van de “amputatie” van almere’s infrastructuur. Hij doelt hiermee op het feit dat in de 

oorspronkelijke plannen almere ook via de in te polderen Markerwaard met amster-

dam zou zijn ontsloten. als gevolg van het feit dat de Markerwaard open water is 

gebleven mist almere dus een tweede wegontsluiting met amsterdam (Feddes & 

cramer, 2008).

Bij het realiseren van de Schaalsprong van almere wordt de betekenis van almere 

voor de regio verder versterkt. naast wonen wordt er immers ook in belangrijke mate 

ingezet op arbeidsplaatsen. Het belang van almere zal naar verwachting dan ook 

alleen maar verder toenemen. Op dit moment werkt almere aan het uitwerken van de 
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plannen in een structuurvisie. Het is afwachten hoe de afweging tussen een sterke 

gemeente met bijzondere complementaire functies voor de regio, versus verder 

groeien naar een zelfstandige, volwaardige of te wel ‘complete stad’ zal uitvallen. In de 

concept Structuurvisie lijkt almere de ambitie te hebben zich zowel te ontwikkelen 

tot een complete stad, als tegelijkertijd te erkennen dat zij onderdeel is van de metro-

poolregio. dit levert af en toe enigszins ambigue overwegingen op. Zo lezen we dat “de 

structuurvisie de relatie beschrijft tussen de stad en de metropoolregio. Maar in 

essentie wordt in de concept Structuurvisie de basis gelegd voor een samenleving met 

350.000 inwoners. Zij vormen de kracht van de stad” (Gemeente almere, 2009, p. 19). Bij 

deze ambitie past ook het doel de “Voorzieningen op het peil dat bij een stad van deze 

omvang hoort” te brengen (ibid., p.35). tegelijkertijd wordt erkend dat inwoners van de 

metropool gebruik maken “van het gehele scala aan voorzieningen – cultuur, sport, 

uitgaansleven, recreatie, banen – die de verschillende kernen van de metropool te 

bieden hebben” (ibid., p.38). de structuurvisie beoogt dan ook bij te dragen aan een 

ontwikkeling van almere dat “fysiek, economische en sociaal verankerd is in de 

omliggende omgeving” en tegelijkertijd wordt de aanleg van nieuwe bebouwing in het 

IJmeer beschouwd als een mogelijke “stepping stone naar de metropoolregio” (ibid., p. 

11). een belangrijke voorwaarde voor almere is een betere ontsluiting waardoor de 

gemeente onderdeel is van het metropolitane netwerk. “de IJmeerlijn verankert 

almere in dit netwerk, waardoor ruimtelijke, economische en sociale structuren 

letterlijk en figuurlijk met elkaar worden vervlochten” (ibid., p. 155).

de gemeente heeft de ambitie om de thema’s duurzaamheid en ecologie leidend te 

laten zijn bij de verdere verstedelijking van almere. Hiertoe zijn in 2008 ‘de almere 

Principles’ opgesteld (Feddes & cramer, 2008). Op basis van de zeven hierin geformu-

leerde principes is niets af te lezen over het beeld dat er bestaat over de wijze waarop 

de bewoners van almere in de toekomst hun ruimtelijke gedrag gaan vormgeven. 

Zoals vaak naar voren gekomen staat een hoge mobiliteit op gespannen voet met 

duurzaamheid. tegelijkertijd erkennen de almere Principles dat het van het grootste 

belang is om burgers te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun mogelijkheden. 

Over mobiliteit an sich wordt niets gezegd. Wel lijkt ook almere er veel waarde aan te 

hechten dat er meer mogelijkheden komen voor inwoners om in de eigen gemeente te 

werken. tegelijkertijd kan uit de nadruk die op een betere ontsluiting wordt gelegd de 

conclusie worden getrokken dat mobiliteit als een wezenlijk onderdeel van het 

ruimtelijke gedrag wordt beschouwd.

8.3.3	 	Haarlem
In 2005 heeft de gemeente Haarlem het structuurplan Haarlem 2020 gepresenteerd. 

dit vormde voor Haarlem het eerste structuurplan voor de gehele gemeente sinds 

1963. Haarlem kiest met dit structuurplan onomwonden voor samenwerking met de 

andere gemeenten in het stedelijk netwerk. deze keuze wordt gepresenteerd als het 

erkennen van een bestaande situatie. de patronen voor wonen, werken en voorzienin-

gen overstijgen op dit moment al geruime tijd het gemeentelijk grondgebied, maar ook 
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de eigen stadsgewestgrenzen. “Feitelijk is een stedelijk netwerk nu al realiteit” (Ge-

meente Haarlem, 2005, p. 3).

Bij deze samenwerking staat het bijdragen aan de complementariteit voorop. “niet 

alles hoeft in Haarlem. In toenemende mate wordt de regio een samenhangend geheel 

(stedelijk netwerk) waarbinnen alle steden en dorpen een specifieke rol vervullen. de 

regio kent en behoudt daarmee en grote diversiteit in sferen en functies” (Gemeente 

Haarlem, 2005, p. 2). Het netwerk kan versterkt worden door diversiteit toe te voegen. 

Haarlem kan op het regionale schaalniveau diversiteit toevoegen door zich te richten 

op de verdere ontwikkeling van haar eigen sterke punten, tegelijkertijd wordt daarmee 

op het lokale niveau de eigen identiteit versterkt.

8.3.4	 	Haarlemmermeer
de gemeente Haarlemmermeer heeft in de afgelopen jaren in vergelijking met de 

andere gemeenten relatief vaak een beleidsdocument opgesteld waarin een doorkijk 

voor de komende vijftien tot twintig jaar wordt gepresenteerd. de gemeente Haarlem-

mermeer is zich bewust van haar positie als onderdeel van een polycentrische 

stedelijke regio. In de beleidsstukken spreekt zij duidelijk uit dat zij zich niet uitslui-

tend wil specialiseren in haar complementaire kwaliteiten te weten (Schiphol gerela-

teerde) werkgelegenheid en een suburbaan en zelfs dorps woonmilieu. In de ‘toekomst-

visie Haarlemmermeer 2015’ is de ambitie geformuleerd om grootschalige, regionale 

voorzieningen naar de Haarlemmermeer te halen. deze voorzieningen zijn niet alleen 

bedoeld voor de inwoners van de Haarlemmermeer, maar moeten inwoners uit de hele 

regio trekken (Gemeente Haarlemmermeer, 1997). In de discussienota ‘toekomstvisie 

gemeente Haarlemmermeer’ (2003) lezen we dat ontzettend veel inwoners van de regio 

locaties in de gemeente Haarlemmermeer hebben opgenomen in hun dagelijkse leven, 

maar dat dit niet altijd leidt tot ‘een vanzelfsprekende band met de gemeente’. Het gaat 

hierbij met name om de groep inwoners die buiten de Haarlemmermeer werkt en de 

groep werkenden die buiten de Haarlemmermeer woont. “Voor beide groepen is de 

Haarlemmermeer belangrijk, maar op een uiteenlopende manier” (idem, p.5). de 

beperkte identificatie met en betrokkenheid bij de Haarlemmermeer wordt als risico 

beschouwd. Juist om die reden is men blij dat er tegenwoordig niet alleen een sterke 

oriëntatie bestaat van inwoners op voorzieningen en vrije tijdsmilieus buiten de eigen 

woongemeente, maar wordt tegelijkertijd waargenomen “dat in toenemende mate ‘de 

buren’ ook juist gebruik gaan maken van voorzieningen in de Haarlemmermeer.” 

de gemeente zoekt bij het realiseren van grootschalige regionale voorzieningen naar 

functies die iets toevoegen en waardoor de gemeente zich kan onderscheiden. ten 

aanzien van het winkelniveau wordt bijvoorbeeld aangegeven dat een realistisch en 

passend ambitieniveau moet worden nagestreefd. de gemeente biedt voldoende voor 

functioneel winkelen, maar heeft geen aantrekkelijke ‘fun shopping winkelcentra in 

de woonkernen.’ een aantrekkelijk fun shopping gebied is echter niet realistisch met 
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amsterdam, Haarlem, amstelveen en Schiphol Plaza in de regio. Op dit moment wordt 

er gewerkt aan een structuurvisie voor de gemeente Haarlemmermeer 2030. 

8.3.5	 	Purmerend
In 2006 is door de gemeente Purmerend de structuurvisie ‘van Groei naar Bloei’ 

vastgesteld. deze structuurvisie volgt formeel het structuurplan uit 1972 op. In 1972 

ging men er nog van uit dat Purmerend zou doorgroeien naar een stad van 100.000 

inwoners in 2000 en dat de Markerwaard zou worden aangelegd waardoor Purmerend 

ook naar het Oosten toe een belangrijke ontsluitingsroute zou krijgen. de Marker-

waard is echter nooit ingepolderd en Purmerend is minder verstedelijkt dan verwacht. 

In 2005 had Purmerend 77.000 inwoners. 

In de structuurvisie van Groei naar Bloei is de focus sterk gericht op de ontwikkeling 

en uitbouw van Purmerend tot een ‘complete’ stad. Purmerend geeft in dit structuur-

plan weinig betekenis aan de metropoolregio amsterdam. de gemeente wil zich juist 

richten op het zijn van de centrumstad van Waterland. daarnaast wil Purmerend de 

eigen bewoners meer bieden en daarmee deze bewoners sterker binden aan hun 

woongemeente. de keuze van bloei wordt vertaald in het kiezen van kwaliteit boven 

kwantiteit zodat de gemeente met de steden in de omgeving kan ‘concurreren’ 

(Gemeente Purmerend, 2006).

de oorspronkelijk stedenbouwkundige opzet van Purmerend, waarbij de betekenis 

van de gemeente vooral in het woondomein ligt, leidt er nu juist toe dat de voorzienin-

genstructuur onder druk komt te staan. Immers van oorsprong zijn de wijken van 

Purmerend zo gebouwd dat elke wijk haar eigen functionele wijkwinkelcentrum heeft. 

Hierdoor hoeven de bewoners van Purmerend weinig hun wijk uit en benutten zij 

slechts een klein deel van Purmerend. Het nadeel is echter dat de zwakke binding aan 

Purmerend versterkt wordt en dat al snel voorzieningen onder druk komen te staan 

op het moment dat mensen “minder georiënteerd lijken op hun directe woonomgeving 

en steeds meer efficiënt inkopen [doen] op plekken waar ze toch al langs komen” 

(Gemeente Purmerend, 2006, p. 6).

de keuze om zich te richten op kwaliteit en zodoende uit te groeien tot centrumstad 

van Waterland wordt ingegeven door twee ontwikkelingen dat is enerzijds het binden 

van de inwoners aan Purmerend en anderzijds het versterken van het draagvlak voor 

voorzieningen. Veel inwoners van Purmerend, ‘ex-amsterdammers’, zijn weinig gericht 

en gehecht aan Purmerend zelf. Zij hebben zich in Purmerend omwille van het wonen 

gevestigd en zijn dan ook vooral gericht op de woning en de directe woonomgeving 

maar minder op de rest van Purmerend. Voor werk, winkelen, cultuur en vertier 

blijven deze ‘ex-amsterdammers’ zich richten op amsterdam. Purmerend wil de 

groeiende groep (volwassen) kinderen van deze ‘ex-amsterdammers’ echter vasthou-

den en verbinden met Purmerend. Zij zijn namelijk in Purmerend opgegroeid en veel 

meer gehecht aan het wonen en leven in Purmerend (gemeente Purmerend, 2006). Om 
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de doelstelling waar te maken is het nodig de werkfunctie en het voorzieningenniveau 

te versterken opdat meer inwoners van Purmerend meer activiteiten (naast wonen) in 

de eigen gemeente gaan ondernemen. In de structuurvisie staat “Het is van groot 

belang dat een behoorlijk deel van de inwoners in onze eigen stad werkt, en dus ook 

daar boodschappen doet, sport, vrienden heeft en zich dus verbonden voelt met 

Purmerend” (Gemeente Purmerend, 2006, p. 8). de toekomstvisie van Purmerend is 

daarmee bovenal geïnspireerd op het gedachtegoed van de compacte stad. Het 

versterken van de binding van de bewoners met de eigen woongemeente is daarvoor 

essentieel. de kwetsbaarheid van Purmerend is namelijk het gevolg van het feit dat 

het een ‘goede gemiddelde stad is.’ Purmerend is hierdoor makkelijk inwisselbaar voor 

een andere plek. dit leidt tot de overweging dat juist de sterk toegenomen dagelijkse 

en residentiële mobiliteit het noodzakelijk maken dat mensen zich verbonden voelen 

met hun woongemeente Purmerend. 

8.4	 	Bestuurlijke	samenwerking	in	de	regio	Amsterdam

de positie van amsterdam en haar gerichtheid op samenwerking met de gemeenten in 

de regio verschilt per tijdsperiode. Het gaat hierbij zowel om de wijze van samenwer-

king als om het beeld van de functionele verhoudingen tussen amsterdam en de 

andere kernen. In de jaren 90 wordt getracht door middel van de oprichting van een 

zogenoemde stadsprovincie een nieuwe bestuurlijke ordening te organiseren. deze 

veranderingen mislukken, mede door het referendum tegen ‘de opheffing van amster-

dam’, jammerlijk. Maar ook los van de vernietigende uitslag van het referendum lijkt 

institutionele samenwerking op het regionale schaalniveau in die tijd moeilijk 

voorstelbaar. In 1993 was de mening op het amsterdamse stadhuis erg negatief zoals 

blijkt uit het volgende citaat uit het parool: “de randgemeenten gedragen zich echter 

niet coöperatief, maar parasitair” (Geciteerd in Bovenberg et al., 1994). en in 1989 

noemde een amstelveense wethouder spreken met amsterdam over (regionale) 

samenwerking slechts ‘tijdsverspilling’ (Bovenberg et al., 1994). Salet en Moolenaar 

(2003) geven aan dat het niet alleen de arrogantie van amsterdam is geweest die 

nieuwe vormen van regionale samenwerking of de vorming van een regiobestuur 

heeft tegengehouden destijds. Begin jaren 90 zijn de verschillen tussen de stad en het 

welvarende ommeland vermoedelijk te groot. 

terugkijkend op de positie die amsterdam innam kunnen we de volgende fasen 

onderscheiden. tot begin jaren 80 was amsterdam vooral op zichzelf gericht en zag de 

‘overloopgemeenten’ als functionele gebieden voor amsterdam. Op het moment dat de 

stad in verval raakt, eist amsterdam als het ware ‘solidariteit’ van de omliggende 

kernen om de moederstad te helpen. nadat amsterdam in de jaren 90 met vallen en 

opstaan welvaart heeft gewonnen, lukt het beter om vanuit een gelijkwaardige positie 

tot samenwerking te komen. de institutionele samenwerking en verbondenheid 

krijgen een belangrijke impuls van de zogenoemde noordvleugelconferenties. Op deze 

conferenties worden door bestuurders uit de amsterdamse regio afspraken gemaakt 
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over de toekomst. Mede door de organisatie van de noordvleugelconferenties zijn er 

nieuwe vormen van governance ontstaan, waarbij ‘formele bevoegdheden opzij zijn 

gezet en plaats hebben gemaakt voor regionale samenwerking’ (Hanou, 2008). de 

verschillende noordvleugelconferenties kunnen dan ook als succes worden be-

schouwd. de samenwerking heeft geresulteerd in een gemeenschappelijke inzet voor 

en gezamenlijke visie op de verdere ontwikkeling van de regio. In het visiedocument 

Metropoolregio amsterdam lezen we dan ook “de noordvleugel is een polycentrische 

stedelijke regio – ook wel aangeduid met de term netwerkstad” (regiogroep noord-

vleugel 2040, 2008, p. 28). Wel is de doelstelling om in de komende jaren de verbindin-

gen nog sterker te maken en het geheel meer en meer als een ‘volwaardige metropool’ 

te laten functioneren. Mobiliteit en het verbeteren van de bereikbaarheid worden 

daarbij als grote uitdagingen beschouwd. In een planstudie naar de verbetering van 

bereikbaarheid per OV in de metropoolregio amsterdam wordt de ambitie uitgespro-

ken omdat “de metropool niet alleen [ontstaat] door andere ruimtelijke en economi-

sche omstandigheden, maar ook door nieuwe doelgroepen met nieuwe leefstijlen en 

andere verplaatsingspatronen” (Stadsregio amsterdam, 2007, p. 3).

Ondanks dat er in een groot aantal documenten een gezamenlijke visie op de verdere 

ontwikkeling van de noordvleugel wordt uitgesproken lijkt een kanttekening toch te 

zijn dat in verschillende recente documenten amsterdam weer enigszins afstand lijkt 

te nemen van de gedachte onderdeel te vormen van een polycentrische stedelijke regio, 

waarbij complementariteit tussen de kernen de belangrijkste verbindende schakel is. 

In verschillende documenten noemt amsterdam zichzelf bovenal ‘de kern van de 

metropoolregio’. In de woonnota van de gemeente amsterdam (2008b) wordt deze 

omslag beschreven als “de afgelopen jaren hebben we de amsterdamse regio vooral 

beschouwd als policentrische netwerkstad, een veld met knooppunten, zonder 

hiërarchie. amsterdam zou daar één van de punten in het veld zijn. Maar in de 

amsterdamse regio, de noordvleugel, is er wel degelijk hiërarchie in het netwerk. 

amsterdam is daarin het middelpunt, en dat is niet per se een keuze, maar een 

ontwikkeling” (p. 33). In deze veranderde visie klinkt door dat amsterdam de andere 

kernen in de regio niet bovenal als complementair beschouwt, maar eerder als 

facilitair. de overige kernen zijn van betekenis in de metropoolregio voor zover zij het 

functioneren van amsterdam ondersteunen. de gedachte dat zij, gezamenlijk, de 

kracht van de regio versterken door onderling verschillend te zijn, verdwijnt hierdoor 

naar de achtergrond. er lijkt dus in het beleid nog onvoldoende sprake te zijn van een 

echte omslag. nergens wordt trouwens ingegaan op de vraag of de opkomst van een 

groep zeer mobiele bewoners die veel verschillende plekken gebruiken als positief of 

negatief moet worden beschouwd. In die zin is de polycentrische stedeling bij beleid-

smakers vermoedelijk nog onvoldoende in beeld. 
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8.5	 	Conclusie

Het huidige verstedelijkingsmodel van de netwerkstad is een antwoord op het 

gevoerde overloopbeleid van de uiteengelegde stad wat leidde tot leegloop en achter-

uitgang van de stad amsterdam en op het compacte stadbeleid wat leidde tot (te) grote 

ruimtedruk aan het eind van de jaren negentig voor het stedelijke gebied. Opvallend is 

dat ten tijde van de stadsgewestvorming (gebundelde deconcentratie) in het belang 

van amsterdam de actieradius en gehechtheid van mensen aan amsterdam werden 

overschat. terwijl men later ten tijde van de sturingsfilosofie van de compacte stad, de 

actieradius in het belang van amsterdam onterecht heeft onderschat. Maar ook in 

2003 gaat men er vanuit dat het bouwen van woningen in amsterdam de regionale 

(auto)mobiliteit vermindert. de amsterdammer gebruikt namelijk minder de auto dan 

de bewoner van de regio als geheel. Maar waarom is het niet bovenal waarschijnlijker 

dat de amsterdammer in toenemende mate een even grote mobiliteitsbehoefte en 

gedrag zal vertonen als de bewoner in de regio? de aanname wordt traditioneel 

ingevuld, namelijk mobiliteit is het gevolg van (ongewenste) woonwerkdiscrepantie. In 

dit onderzoek wordt mobiliteit echter bovenal beschouwd als het middel om als 

individu van de mogelijkheden van de polycentrische stedelijke regio te profiteren. 

een polycentrische stedeling wil de complementaire kwaliteiten van verschillende 

kernen benutten en zal een uiteengelegd palet van plekken gebruiken in het dagelijkse 

leven. de mobiliteit die daarbij hoort is voor hem of haar daarbij geen wezenlijk 

bezwaar.

Voor een sterke polycentrische stedelijke regio lijkt de idee dat complementariteit als 

kracht moet worden gezien en niet als een bedreiging moet worden beschouwd, van 

groot belang. de visie zoals neergelegd in het bestuursdocument Metropoolregio 2040 

lijkt hier naadloos bij aan te sluiten. In dit visiedocument staat centraal dat de kracht 

van de amsterdamse metropoolregio ligt in haar geheel en niet in de individuele 

gemeenten afzonderlijk. Vanzelfsprekend blijft het afwachten op welke wijze lokaal 

bestuur gaat handelen op het moment dat het regionale, lange termijn belang conflic-

teert met het lokale, korte termijn belang (Janssen-Jansen, 2009). almere, amstelveen 

en Haarlem lijken in hun plannen het beste oog te hebben voor de combinatie van 

complemententariteit en goede bereikbaarheid. dit kan dan ook als een erkenning 

worden beschouwd van de wensen van de polycentrische stedeling. 

nergens wordt in beleid duidelijk of het begrip stedelijkheid of stedeling een ander 

soort invulling behoeft in de huidige polycentrische stedelijke regio. Zijn er nieuwe of 

veranderende eisen vergeleken met de situatie in de oude stad? een belangrijke 

motivatie voor de koerswijziging van uitgelegde stad naar compacte stad in 1986 was 

dat een echte stedeling in de stad woont. Ook in 1992 als het beleid van de compacte 

stad met kracht wordt voortgezet, gaat men er vanuit dat de stad de beste plek is om 

nieuwe ontwikkelingen een kans te bieden. de uiteengelegdheid van plekken zou dan 

ook, zo is lange tijd de vrees, de ontplooiingsmogelijkheden van individuen beperken. 
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In het huidige beleid lijkt mobiliteit meer en beter geaccepteerd als inherent onderdeel 

van de wijze waarop inwoners van een polycentrische stedelijke regio hun dagelijkse 

leven organiseren. desondanks valt op dat in een groot aantal plannen en gemeente-

lijke structuurvisies het verbeteren van de woonwerkbalans doelstelling van beleid is. 

de vraag kan echter gesteld worden, los van het feit of het een realistische doelstelling 

is, of het gewenst is om dit na te streven. Feitelijk kan het spreken over woonwerkdis-

crepantie binnen een netwerkstad zelfs als een contradictie worden beschouwd. 

Immers die netwerkstad bestaat bij de gratie van de netwerken. 




