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hoofdstuk 9: concLusies en aanBeVeLingen

9.1	 	Groeiend	aandeel	polycentrische	stedelingen

In dit onderzoek stond de betekenis van het wonen in een polycentrische stedelijke 

regio vanuit het perspectief van de bewoner centraal. de probleemstelling luidde: Is 

het aandeel bewoners in de regio amsterdam dat een divers palet van plekken bezoekt 

– de polycentrische stedelingen –toegenomen en in hoeverre kan deze verandering 

verklaard worden door compositionele veranderingen in de bevolking? 

de regio amsterdam, de onderzoekscase, is de afgelopen decennia veranderd van een 

autonome stad, via een monocentrische stedelijke regio naar een polycentrische 

stedelijke regio. Sinds kort wordt door beleidsmakers het onderzoeksgebied aangeduid 

als ‘metropoolregio amsterdam.’ In deze studie stond de vraag centraal of deze 

ruimtelijke veranderingen ook hebben geleid tot een nieuw type stedeling. Het begrip 

polycentrische stedeling is daarbij analytisch gebruikt, dat wil zeggen dat is nagegaan 

in welke mate veranderingen in het ruimtelijke gedrag van bewoners in de regio 

amsterdam overeenkomen met wat op basis van theorieën over een polycentrische 

stedelijke regio wordt verwacht. 

dit onderzoek naar de opkomst van de polycentrische stedeling voegt belangrijke 

elementen toe aan de theorievorming over het functioneren van een polycentrische 

stedelijke regio. de polycentrische stedelijke regio wordt gekenmerkt door een 

combinatie van veelzijdigheid, spreiding en mix van stedelijke activiteiten over 

meerdere kernen. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de dynamiek en er 

gesproken wordt over toegenomen kriskrasrelaties tussen de kernen is er tot dusverre 

weinig aandacht geweest voor de vraag of individuen daadwerkelijk meer locaties in 

de regio zijn gaan gebruiken. dit onderzoek voegt op drie punten kennis toe aan 

bestaand onderzoek over polycentrische stedelijke regio’s. In de eerste plaats is dit 

onderzoek primair gericht op het veranderende ruimtelijke gedrag van individuen, en 

dus niet op een verschuiving in de verkeersstromen op geaggregeerd niveau. In de 

tweede plaats heeft dit onderzoek een longitudinale opzet waardoor het mogelijk is 

ontwikkelingen door de tijd te beschrijven. In de derde plaats tracht dit onderzoek de 

opkomst van de polycentrische stedeling te verklaren aan de hand van compositionele 

veranderingen in de bevolking. Op die manier kan ook worden nagegaan in hoeverre 

de veranderingen het gevolg zijn van sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke verande-

ringen. door de opkomst van de polycentrische stedeling mede te verklaren aan de 

hand van de sociaal-economische en sociaal-demografische achtergrond van mensen, 

krijgen we tevens een goed beeld van ‘wie de polycentrische stedeling is.’

Het antwoord op de vraag of het aandeel polycentrische stedelingen in de regio 

amsterdam is toegenomen is onmiskenbaar bevestigend. Op basis van een groot 

aantal analyses kan de conclusie worden getrokken dat het aandeel polycentrische 
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stedelingen is toegenomen. In de afgelopen twee decennia is de omvang van het 

aandeel polycentrische stedelingen in de amsterdamse regio ongeveer verdubbeld. 

Kenmerkend voor deze zogenoemde polycentrische stedeling is dat hij of zij in het 

eigen leven uitvoerig gebruik maakt van de polycentrische stedelijke regio. een 

polycentrische stedeling maakt niet alleen gebruik van zijn of haar woonplaats maar 

benut in het dagelijkse leven een aantal verschillende plekken voor verschillende 

activiteiten in de regio. door deze ruimtelijke uiteengelegdheid van het palet van 

plekken benut hij of zij de complementariteit van de stedelijke functies die verschil-

lende kernen in een polycentrische stedelijke regio met elkaar verbinden. 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de belangrijkste bevindingen uit het 

onderzoek weergegeven. Vervolgens wordt er op het uitgevoerde onderzoek gereflec-

teerd en worden er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek naar de ontwikkelin-

gen in polycentrische stedelijke regio’s. Het hoofdstuk sluit af met een aantal aanbeve-

lingen voor het te voeren verstedelijkingsbeleid. 

9.2	 	De	polycentrische	stedeling	in	beeld

Op basis van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de polycentri-

sche stedeling werkelijk in opkomst is. Op basis van analyse van de data uit het 

tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal cultureel Planbureau vinden we de bevesti-

ging dat bewoners in toenemende mate in het dagelijkse leven plekken buiten de eigen 

woonplaats benutten (zie hoofdstuk 5). de tijd buitenshuis wordt steeds meer ook 

buiten de eigen woonplaats doorgebracht. Zowel voor werk als voor niet-werk 

gerelateerde activiteiten verlaten mensen steeds vaker de eigen woonplaats. Sinds 

eind jaren tachtig wordt meer dan de helft van de buitenshuis bestede tijd buiten de 

eigen woonplaats doorgebracht. Op basis van het tijdsbestedingsonderzoek kan tevens 

geconcludeerd worden dat er een sterke overlap bestaat tussen verschillende ruimte-

lijke variabelen. Zo brengen respondenten die aangeven niet-dagelijkse boodschappen 

veelal elders te doen ook in de onderzoeksweek meer tijd buiten de woonplaats door. 

Of de toename van het aantal uren per week dat mensen buiten de woonplaats 

doorbrengen, leidt tot het opnemen van een groter aantal activiteitenplaatsen is, 

hoewel waarschijnlijk, niet met het tijdsbestedingsonderzoek vast te stellen. In dit 

onderzoek van het Sociaal en cultureel Planbureau is namelijk slechts een driedeling 

tussen thuis, in de woonplaats en buiten de woonplaats aan respondenten voorgelegd.

de analyses op basis van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (sinds 2004 Mobiliteits-

onderzoek nederland) laten op het eerste gezicht slechts beperkte verschuivingen zien 

(zie hoofdstuk 6). Met behulp van dit databestand is onderzocht of het aandeel 

mensen dat op de onderzoeksdag plekken buiten de eigen woongemeente heeft 

bezocht, is veranderd. de groep die ten minste één plek buiten de eigen woongemeente 

heeft bezocht wordt als regiogebruiker beschouwd. de toename van het aandeel 

regiogebruikers tussen 1987 en 2007 is gering. In 1987, in de nadagen van de monocen-
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trische stedelijke regio, was immers niet minder dan een derde van de respondenten 

reeds een regiogebruiker. de afbakening van de amsterdamse regio is goed, want het 

overgrote deel van de intergemeentelijke verplaatsingen vindt plaats binnen de 

regionale afbakening. Inwoners van de regio amsterdam gedragen zich ten opzicht 

van de rest van nederland vaker als een regiogebruiker. er zijn daarnaast verschuivin-

gen in wie er als regiogebruiker kan worden geclassificeerd. de inwoners van de 

gemeente amsterdam zijn vaker dan in het verleden regiogebruiker. dit duidt op de 

opkomst van de polycentrische stedelijke regio. een tweede opvallende verschuiving is 

dat voor mensen die in de regio amsterdam wonen andere plekken dan amsterdam als 

bestemming belangrijker zijn geworden.

Om daadwerkelijk inzicht te krijgen in de vraag of er in toenemende mate groepen 

bewoners zijn die meerdere verschillende kernen in hun palet van plekken opnemen, 

is gebruik gemaakt van door verschillende gemeenten uitgevoerde (omnibus)enquêtes 

(zie hoofdstuk 7). Op basis van deze enquêtes kunnen bewoners worden geclassificeerd 

op basis van winkelgedrag en werkplek. Opvallend is dat de invloed van sociaal-demo-

grafische achtergrondvariabelen op de kans dat een respondent te typeren is als 

polycentrische stedeling, redelijk stabiel is in de loop van de tijd. Ouderen, laagopgelei-

den en vrouwen zijn minder vaak een polycentrische stedeling. de verschillen naar 

leeftijd en geslacht zijn licht afgenomen en de verschillen naar opleidingsniveau zijn 

toegenomen. de toename van het aandeel polycentrische stedelingen kan deels, maar 

niet volledig verklaard worden uit compositionele veranderingen in de bevolking. In 

de loop van de tijd is de kans dat mensen zich gedragen als polycentrische stedeling, 

ongeacht hun sociaal-demografische of sociaal-economische positie, toegenomen. 

een verdere groei van het aandeel polycentrische stedelingen kan worden verwacht. 

dit wordt versterkt door compositionele effecten; een stijgend opleidingsniveau en 

een toenemende arbeidsparticipatie stimuleren een ruimtelijk uiteengelegd palet van 

plekken. dit betekent dat voor de toekomst rekening moet worden gehouden met een 

verdere groei van de mobiliteit. daarnaast is in absolute zin de bevolkingsomvang van 

de regio toegenomen en neemt in absolute zin het aantal polycentrische stedelingen 

dus nog veel sterker toe. deze absolute toename van het aantal polycentrische 

stedelingen is naast de relatieve toename van groot belang voor de behoefte aan 

vervoerscapaciteit over de weg en via het openbaar vervoer. 

Kortom de groei van het aandeel polycentrische stedelingen wordt niet uitsluitend 

veroorzaakt door compositionele veranderingen, maar ook door ruimtelijke en 

sociaal-maatschappelijke (leefstijl) veranderingen. Juist omdat polycentrische 

stedelingen veelal een sterke sociaal-maatschappelijke positie hebben en dientenge-

volge een grote mate van keuzevrijheid hebben in de wijze waarop zij hun leven 

organiseren, roept dit de vraag op waarom een uiteengelegd palet van plekken voor 

hen aantrekkelijk is. Op basis van de tijd-ruimte theorie van Hägerstrand (1970) weten 

we dat iedereen wordt geconfronteerd met drie soorten beperkingen bij het samen-
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stellen van zijn of haar palet van plekken. Met zijn ruimtelijke gedrag geeft de 

hedendaagse polycentrische stedeling uitdrukking aan de wijze waarop hij of zij, 

gezien deze beperkingen, het dagelijkse leven organiseert. tot op grote hoogte is de 

zogenoemde ‘capability constraint’ door middel van automobiliteit overwonnen. Het 

begrip capability constraint verwijst namelijk naar de maximale afstand die mensen 

binnen een bepaalde periode kunnen overbruggen. Met de auto zijn alle plekken 

binnen de polycentrische stedelijke regio binnen handbereik gekomen. Het gegeven 

dat polycentrische stedelingen deze mobiliteitsmogelijkheden daadwerkelijk inzetten, 

neemt niet weg dat mobiliteit nog steeds een claim legt op zowel het tijd- als het 

financiële budget van individuen. Mogelijk wordt dit budget geïnvesteerd om de 

zogenoemde ‘coupling constraints’ te niet te doen. coupling constraints hebben 

betrekking op de beperkingen, in het vrij invullen van het eigen activiteitenpatroon, 

als gevolg van de noodzaak het eigen activiteitenpatroon af te stemmen met dat van 

anderen. Zeker in de amsterdamse polycentrische stedelijke regio is het over het 

algemeen niet noodzakelijk een divers palet van plekken te benutten. Maar indien we 

ervan uitgaan dat het, zoals van Poelgeest (2008) stelt, kenmerkend is voor de heden-

daagse burger dat hij of zij zich niet in een keurslijf laat dwingen, maar zelf wil bepalen 

wat en wanneer hij of zij wil doen, dan gebeurt dat bij voorkeur onafhankelijk van 

anderen of zonder de eigen agenda te hoeven afstemmen op collectieve arrangemen-

ten; de leefstijl van de polycentrische stedeling is immers bij uitstek geïndividuali-

seerd. Met andere woorden, mobiliteit wordt mogelijk niet uitsluitend ingegeven door 

complementaire voorzieningen in de verschillende centra maar ook doordat een 

activiteit op een bepaald moment op de ene plek en op een ander moment op een 

andere plek mogelijk is. de mobiliteit wordt in dat geval bovenal ingezet voor het 

vergroten van de flexibiliteit in het dagelijkse leven. Kennis hierover is mede onder 

invloed van de opkomst van internet sterk toegenomen (zie ook Schwanen, dijst & 

Kwan, 2008). de hypothese kan dan ook geformuleerd worden dat voor de polycentri-

sche stedeling de tijdsinvestering in een activiteitenpatroon met een uiteengelegd 

palet van plekken wordt gerechtvaardigd door de extra vrijheid van de eigen tijdsin-

vulling. als een bepaalde voorziening op het gewenste moment niet op de nabij 

gelegen locatie beschikbaar is, maar wel op een verder weggelegen locatie, dan is op 

basis van mijn bevindingen te verwachten dat een polycentrische stedeling zal kiezen 

voor een op grotere afstand gelegen locatie voor het uitvoeren van de activiteit, maar 

wel op het gewenste tijdstip. nader onderzoek is nodig om deze hypothese verder te 

toetsen en om ook meer zicht te krijgen in hoe de polycentrische stedeling zal reageren 

op mogelijke nieuwe ‘authority constraints.’ Het begrip authority constraint verwijst 

naar van buiten af (de overheid) opgelegde beperkingen in de invulling van het 

dagelijkse activiteitenpatroon. de overheid heeft als beleidsdoelstelling de 

mobiliteit(sgroei) te verminderen en de mogelijke invoering van rekeningrijden kan 

dan als een nieuwe authority constraint worden beschouwd. de effectiviteit van deze 

maatregel is afhankelijk van de mate waarin mensen het als een constraint zullen 

ervaren. de tijd-ruimte benadering van Hägerstrand is dan ook onverminderd 

bruikbaar voor de analyse van het functioneren van verschillende groepen in de 
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polycentrische stedelijke regio. Het analyseniveau van de tijd-ruimtepaden zal daarbij 

op het regionale schaalniveau moeten plaatsvinden.

9.3	 	Niet	iedereen	is	een	polycentrische	stedeling

Ondanks de sterke toename van het aandeel polycentrische stedelingen moeten we 

ook vaststellen dat grote groepen bewoners niet zo mobiel zijn. de constatering van 

Van engelsdorp Gastelaars (1980) dat niet elke stadsbewoner een stedeling is, lijkt 

tegenwoordig ook voor de regio op te gaan. Het is niet zo dat alle regiobewoners als 

polycentrische stedelingen te beschouwen zijn. Het is mogelijk dat juist groepen met 

een beperkte actieradius nadeel ondervinden van de ontwikkeling in de richting van 

een polycentrische stedelijke regio. dit geldt bovenal indien als gevolg van deze 

ontwikkeling er een ruimtelijke inrichting ontstaat die wordt gekenmerkt door 

grootschalige polycentrisch georganiseerde activiteitenplaatsen en die daardoor zorgt 

voor het uitdunnen van het aantal activiteitenplaatsen. In de nederlandse context is 

deze ontwikkeling vooralsnog beperkt geweest. Het aandeel zogenoemde ‘weidewin-

kels’ is als gevolg van restrictief beleid nog altijd bijzonder klein. Vermoedelijk zal het 

overgrote deel van de niet-polycentrische stedelingen dan ook bewust kiezen voor het 

organiseren van het leven in compacte setting. dit zijn deels juist bewoners van 

amsterdam, voor wie de stad zo aantrekkelijk is omdat het een metropool is waar alles 

op (bak)fietsafstand te bereiken is. dat neemt niet weg dat voor een deel van de 

niet-polycentrische stedelingen de beperkte mobiliteit kan leiden tot een sociaal-ruim-

telijk isolement en sociaal-economische achterstand, en een kwetsbare maatschappe-

lijke positie. Mobiliteit heeft namelijk een belangrijke functie voor polycentrische 

stedelingen. door middel van mobiliteit zijn mensen in staat hun eigen palet van 

plekken binnen de polycentrische stedelijke regio samen te stellen. door middel van 

een grote mobiliteit kan de polycentrische stedeling zijn eigen dagelijkse leven 

vormgeven en heeft hij of zij een grote mate van onafhankelijkheid. Bij het slecht of 

verslechterende functioneren van een plek of het veranderen van de wensen of 

behoeften zal hij of zij ervoor kiezen een andere activiteitenplaats in het palet van 

plekken op te nemen. de groepen die zijn aangewezen op een meer lokaal activiteiten-

patroon, zijn kwetsbaar. Zij worden veel meer geraakt door ruimtelijke verandering, 

omdat zij vanwege een beperkte actieradius minder goed in staat zijn de routines in 

het dagelijkse leven aan te passen. dit maakt duidelijk dat de sociale consequenties 

van beleid gericht op de reductie van mobiliteit aanzienlijk kunnen zijn. Schaalvergro-

ting in combinatie met een restrictief mobiliteitsbeleid kan sociaal-ruimtelijk isole-

ment in de hand werken.

9.4	 	Identificatie	met	de	leefomgeving	en	bestuurlijke	ordening

de opkomst van de polycentrische stedeling betekent dat er een grote diversiteit is 

ontstaan in de wijze waarop de regio wordt benut. Mensen geven met hun eigen palet 

van plekken vorm aan hun leven. Iedereen creëert door middel van zijn eigen palet van 
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plekken als het ware zijn eigen stedelijke regio. Het gevolg is dat het ruimtelijk gedrag 

van bewoners individueel is geworden en minder vaak overlapt met dat van andere 

bewoners van de stedelijke regio (zie ook Burgers, 2002). Kenmerkend voor het leven in 

een polycentrische stedelijke regio ten opzichte van de monocentrische stedelijke regio 

is niet zozeer de toegenomen maximale afstand tussen activiteitenplaatsen als wel een 

toegenomen uiteengelegdheid van activiteitenplaatsen. een verschuiving van een 

meer holistische ruimtebeleving, waarbij binnen een relatief klein gebied tal van 

activiteiten werden ontplooid en een divers aantal voorzieningen benut, naar een 

specifiek locatiegebruik op diverse plekken is hiervoor kenmerkend. deze verschui-

ving heeft geleid tot een toenemende ‘discontinuïteit van ruimte’ (Salet & Molenaar, 

2003). Polycentrische stedelingen maken gebruik van hun individuele palet van 

plekken omwille van het eigen belang. de polycentrische stedeling kan tot op zekere 

hoogte ook als een opportunistische gebruiker van het stedelijk gebied worden 

beschouwd. de verantwoordelijkheid voor het functioneren van plekken lijkt buiten 

zijn invloed te liggen. In ieder geval vanuit het perspectief van de polycentrische 

stedeling biedt dit diverse palet van plekken en de relatief ongebonden leefwijze 

bovenal de mogelijkheid invulling te geven aan het eigen leven.

een keerzijde van de opkomst van de polycentrische stedeling is een verminderde 

verbondenheid met de eigen woongemeente. Op basis van analyses van verschillende 

lokale omnibusenquêtes kan geconcludeerd worden dat mensen die een uiteengelegd 

palet van plekken gebruiken en dus geregeld en voor tal van activiteiten de eigen 

woonplaats verlaten, een minder sterke binding hebben met de eigen woonplaats. er 

zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat de groep van polycentrische stedelingen 

deze minder sterke binding zelf als nadelig of problematisch ervaart. de uitkomsten 

uit enkele lokale omnibusenquêtes wekken wel de suggestie dat juist groepen die een 

lokale oriëntatie hebben zich steeds meer vervreemd voelen van hun directe woonom-

geving. Juist deze groepen die een beperkt aantal plekken in het dagelijkse leven 

gebruiken, lijken een vermindering van de sociale cohesie en een afnemende verbon-

denheid met hun leefomgeving te ervaren. de opkomst van een groeiende groep 

polycentrische stedelingen zorgt er mogelijk voor dat het steeds lastiger is invulling te 

geven aan een tijd-ruimtepatroon waarbinnen men ook op verschillende plekken 

dezelfde ‘vertrouwde gezichten’ tegenkomt. de opkomst van de polycentrische 

stedeling versterkt mogelijk de breed gedragen stelling dat de samenleving als geheel 

stedelijk is geworden en dat de verschillen naar woongemeente zijn afgenomen, maar 

dit neemt niet weg dat het ook kan betekenen dat een deel van de samenleving in 

toenemende mate een gemeenschappelijk en gedeeld territorium of habitat mist. Het 

belang van het lokale is verminderd en dit betekent dat sociale cohesie is verminderd 

of op zijn minst veel minder met de woomongeving is verankerd. dit vraagt om 

nieuwe theoretische concepten ten aanzien van de betekenis van buurten, sociale 

cohesie en sociale binding in polycentrische stedelijke regio’s. de opkomst van de 

polycentrische stedeling versterkt bij lokaal georiënteerden vermoedelijk de angst om 

de grip op het eigen leven te verliezen. 
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Het gegeven dat de regio divers wordt gebruikt en dat het gebruikte palet van plekken 

individueel is geworden, heeft dus invloed op de wijze waarop mensen en plekken 

(sociale) samenhang vertonen. de effecten die deze ontwikkeling heeft voor mensen 

die weinig mobiel zijn, verdient verder onderzoek. dit dient een belangrijk aandachts-

punt in lokaal sociaal beleid te zijn. te meer daar een van de doelstellingen van het 

(stedelijk vernieuwings)beleid het versterken van sociale samenhang is en een 

vermindering van sociaal ruimtelijk isolement. een belangrijke vraag is op welk 

schaalniveau dit dan moet gebeuren en welke middelen hiervoor het meest kansrijk 

zijn. Beck (1992) stelt dat de grootste verschuiving in de hedendaagse Westerse 

samenleving is dat het niet meer over de verdeling van de ‘goods’ maar over de 

verdeling van de ‘bads’ gaat. deze gedachte is te verknopen met de ontwikkelingen in 

het ruimtelijk gedrag van de polycentrische stedeling. de plekken waar de zogenoem-

de bads zich bevinden worden niet door de polycentrische stedeling gebruikt, de bads 

blijven hierdoor als het ware lokaal en spelen op het schaalniveau van de regio 

hoegenaamd geen rol. In deze context kan ook gesproken worden over vermijdingsmo-

biliteit (duyvendak, 1997). de polycentrische stedeling kiest met zijn hoge mobiliteit 

voor het in vrijheid invullen van het eigen leven, maar vermijdt als het ware ook de 

bads. alleen met de aantrekkelijke plekken ontstaan er voor de polycentrische 

stedeling nieuwe vormen van regionale binding. Hierbij dient te worden aangetekend 

dat binding op verschillende manieren tot stand kan komen. Van der land (1998) stelt 

dat binding met plekken tot stand kan komen door wonen, door participatie en tot slot 

door consumptie. Binding door middel van consumptie is voor de polycentrische 

stedeling een belangrijke vorm van binding. de vrijheid waarmee de (middenklasse) 

polycentrische stedeling zijn of haar palet van plekken uitkiest geeft veel mogelijkhe-

den tot ontplooiing en zelfverwerkelijking. tegelijkertijd kan een keerzijde hiervan zijn 

dat de polycentrische stedeling tot op zekere hoogte, zoals gezegd, als een opportunis-

tische gebruiker kan worden beschouwd. Indien sociale samenhang gewenst is, 

moeten nieuwe vormen van positieve verbondenheid worden geformuleerd. doordat 

de paletten van plekken tussen polycentrische stedelingen niet of zelden zullen 

overlappen, is het vandaag de dag hoe dan ook lastiger om samenhang tussen plekken 

en groepen gebruikers te bevorderen dan in het verleden.

de opkomst van de polycentrische stedeling roept ook vragen op ten aanzien van 

lokaal bestuur en democratische legitimering. de arbeidsmarkt en tal van voorzienin-

gen functioneren tegenwoordig op een regionaal schaalniveau. Overigens speelt dit 

probleem van de democratische legitimiteit al sinds de verschuiving van autonome 

stad naar monocentrische stedelijke regio. een drastische hervorming van het bestuur 

door de vorming van een regionaal bestuur of een stadsprovincie is mislukt (Van der 

lans, 2006). Bij het ondernemen van een nieuwe poging is het van belang bij de 

beleving van de bewoners in de regio aan te sluiten. In 1995 werd de stadsprovincie 

aangeprezen omdat “In tegenstelling tot vroeger het dagelijkse leven van veel mensen 

zich af [speelt] in meerdere gemeenten. Om grensoverschrijdende problemen beter en 
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sneller op te lossen wordt er een provincie amsterdam gevormd” (Gemeente Haarlem-

mermeer, 1995). dit citaat geeft naar mijn idee in belangrijke mate de kloof weer tussen 

de behoeften van de polycentrische stedeling en doelen van regiobestuurders. een 

polycentrische stedeling richt zich juist op de kansen en benut plekken die voor hem 

of haar aantrekkelijk zijn. Polycentrische stedelingen hebben behoefte aan een 

regionaal bestuur dat zich richt op het bevorderen en faciliteren van het diverse palet 

van plekken. Bestuurders hebben een te sterke oriëntatie op de problemen, iets 

waarmee de polycentrische stedeling, met uitzondering van congestieproblemen, 

amper geconfronteerd wordt. de verbondenheid van de polycentrische stedeling met 

de regio waarin hij of zij leeft, is er via de plekken en locaties die hij of zij benut. de 

verbondenheid vindt dus niet plaats doordat zij in het dagelijkse leven worden 

geconfronteerd met gemeentegrens overschrijdende problemen. Indien het (over-

heids)bestuur in de toekomst wil trachten een vorm van democratische legitimiteit te 

verwerven op het schaalniveau van regio’s, dan zal de legitimering niet zozeer bij de 

grensoverschrijdende problemen gevonden moeten worden, zoals bij de stadsprovin-

cie is gebeurd, maar juist bij de complementariteit en de kansen. Op dit punt sluit ik 

me dan ook aan bij de conclusie van Van der Wouden (2001) dat er nog veel kansen 

liggen bij het erkennen van het regionale karakter van veel grootstedelijke voorzienin-

gen of die nu in de voormalige kernstad liggen of daarbuiten. Belangrijk is het om 

hierbij dus te beseffen dat een hiërarchische opbouw van de stedelijke regio volgens de 

theorie van christaller achterhaald is.

9.5	 	Reflectie	en	aanbevelingen	voor	verder	onderzoek

9.5.1	 	Het	schaalniveau
de veranderende ruimtelijke structuur heeft niet geleid tot een onbegrensde actiera-

dius van individuen. Het gebied dat mensen benutten om hun dagelijkse leven vorm te 

geven, is sterk toegenomen, maar niet onbegrensd. aansluitend bij de keuze voor het 

individuele perspectief is het schaalniveau van de polycentrische stedelijke regio, 

hierbij afgebakend op het niveau van het stadsgewest, de voormalige monocentrische 

stedelijke regio. Op basis van gegevens uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag blijkt 

dat verreweg het merendeel van de mensen op een willekeurige dag binnen de 

regiogrenzen blijft. Ook is er wel degelijk sprake van groei in het aandeel regiogebrui-

kers, maar niet of veel minder in het aandeel mensen dat op een willekeurige dag 

plekken buiten de regio bezoekt. Hoewel dit soort (harde) regiogrenzen altijd arbitrair 

is, verstoren de relatief pragmatisch gekozen regiogrenzen vermoedelijk minimaal het 

beeld en de trends die uit de lange termijn analyses, zoals in deze studie gepresenteerd, 

naar voren komen.

9.5.2	 	Focus	op	activiteitenplaatsen
Het is een belangrijke verbetering dat er steeds meer aandacht is voor bereikbaarheid 

in plaats van nabijheid in het denken over ruimtelijke ontwikkeling. Bij het plannen 

van nieuwe activiteitenplaatsen moet echter ook rekening worden gehouden met de 
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aantrekkelijkheid en de diversiteit van plekken die mobiliteit de moeite waard maken. 

Bertolini en dijst (2003) gebruiken hiervoor de term mobiliteitsmilieus (mobility 

environments). Het in planvorming meer gebruik maken van mobiliteitsmilieus als 

mede van de actieruimte van individuen is dan ook aan te bevelen (dijst & Vidakovic, 

2000; Bertolini & dijst, 2003). Binnen een polycentrische stedelijke regio moet daarbij 

dus niet alleen gekeken worden naar de mobiliteitsbarrières, maar gaat het er ook om 

dat een groot aantal plekken juist door hun verscheidenheid en diversiteit de moeite 

waard zijn om opgenomen te worden in het palet van plekken. Overigens dient de 

aandacht ook uit te gaan naar degene die geen gebruik (kunnen) maken van de 

polycentrische stedelijke regio en die juist door de ontwikkelingen in een sociaal 

isolement terecht kunnen komen.

Veel mobiliteitsonderzoek zoals het OVG/MOn onderzoek probeert zo exact mogelijk 

feitelijke verplaatsingen vast te leggen. Binnen het verplaatsingsonderzoek is veel 

minder aandacht voor onderzoek naar gewenste verplaatsingen of hoe mensen 

verplaatsingen waarderen en afwegingen maken tussen meerdere mogelijke activitei-

tenplaatsen. Bij mobiliteitsonderzoek lijkt het berekenen van benodigde wegcapacitei-

ten en het ontwikkelen van modellen om congestie te verminderen nog altijd erg 

belangrijk. In onderzoek op andere sociaal-geografische onderzoeksterreinen, zoals 

het woondomein, is het gangbaar ook de wensen en behoeften van mensen in de 

beschouwing te betrekken. Het verdient aanbeveling meer onderzoek te doen naar de 

mobiliteitswensen en -beperkingen van bewoners van polycentrische stedelijke regio’s. 

Mogelijk geeft dit soort onderzoek naar verschillen in mobiliteitsgedrag ook belang-

rijke aanknopingspunten voor theorievorming over de ontwikkeling van polycentri-

sche stedelijke regio’s en de wijze waarop polycentrische stedelingen gebruik kunnen 

en willen maken van het wonen in een polycentrische stedelijke regio. empirische 

toetsing van ontwikkelde theorieën is van groot belang. Hierbij verdient het aanbeve-

ling om, zoals Zandvliet (2005) eveneens voorstelt, niet uitsluitend onderzoek naar 

woonmilieus te verrichten maar ook aandacht te besteden aan de diversiteit van 

bestemmingsmilieus. In de planning moet meer rekening worden gehouden met de 

toegenomen mobiliteit en diversiteit hierin (zie ook Zandvliet, Bertolini & dijst, 2008). 

9.5.3	 	Het	tijd-ruimte	perspectief
In dit onderzoek stond het ruimtelijk gedrag van bewoners in de regio amsterdam 

centraal. Het onderzoek is opgezet vanuit de theoretische achtergrond van de tijdgeo-

grafie. de gedachte daarbij is dat een polycentrische stedeling binnen een afzienbaar 

tijdsbestek daadwerkelijk meerdere plekken benut. er zijn echter ook andere benade-

ringen waarbij er meer aandacht is voor verschuivingen in iemands ruimtelijk gedrag 

gedurende het leven. Hierbij kan gedacht worden aan het toevoegen van een levens-

loopperspectief, waarbij er ook aandacht is voor de wooncarrière alsmede de arbeids-

carrière. Het effect van een verhuizing of een verandering van werkplek op een 

verandering in het tijd-ruimtegedrag valt buiten de scope van dit onderzoek. Bekend is 

echter dat in het algemeen verhuizingen binnen een stadsgewest primair omwille van 
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woonredenen worden ingegeven (robson, 1975; rossi, 1980). dit betekent dat mensen 

na de verhuizing niet naar een andere baan op zoek hoeven te gaan en veel activitei-

tenplaatsen kunnen blijven gebruiken. Ook verliezen zij niet de sociale contacten met 

vrienden en kennissen. tegelijkertijd is het niet onwaarschijnlijk dat mensen in de 

loop van de tijd ook bij een verhuizing binnen het stadsgewest nieuwe activiteiten-

plaatsen gaan gebruiken. In eerste instantie zal dit gebeuren bij activiteitenplaatsen 

die goed inwisselbaar zijn zoals winkels voor dagelijkse boodschappen, maar mogelijk 

na verloop van tijd ook meer en meer met plekken waarmee mensen sterker verbon-

den zijn. In een vervolgonderzoek waarin ook aandacht is voor het levensloopperspec-

tief kan deze vraag aan bod komen. een andere interessante vraag is of er verschillen 

bestaan in het ruimtelijke gedrag tussen dertigers die in de (voormalige) suburbane 

gebieden zijn opgegroeid en bewoners (van dezelfde leeftijd) die pas op latere leeftijd 

naar deze gemeenten zijn verhuisd. In het verlengde hiervan biedt het levensloopper-

spectief ook mogelijkheden om te onderzoeken of de regio mogelijk juist in de verschil-

lende fasen van het leven betekenis heeft, bijvoorbeeld door de diversiteit in woonmili-

eus. Ook kan er onderzocht worden of een polycentrische stedelijke regio als 

roltrapregio functioneert (Fielding, 1992). Kenmerkend voor een roltrapregio is dat de 

sociaal-economische positie van vestigers zwakker is dan die van vertrekkers. Maar 

dat de vestigers als gevolg van lokale specifieke mogelijkheden en kansen op het 

gebied van opleiding en werk relatief snel op de sociaal-economische ladder kunnen 

stijgen. Het is ook mogelijk dat juist binnen de polycentrische stedelijke regio er 

plekken zijn die specifiek kansen bieden op sociaal-economische stijging. Hierop 

sluiten ook vragen aan als in hoeverre dagelijkse mobiliteit en residentiële mobiliteit 

substituten van elkaar zijn. 

9.5.4	 	Gebruikte	data
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande kwantitatieve databestanden. Het 

gaat hierbij zowel om landelijk als lokaal verzamelde gegevens. door gebruik te maken 

van deze databestanden is het mogelijk geweest zowel een lange tijdsperiode als een 

groot aantal verschillende kernen in het onderzoek te betrekken. een belangrijk 

voordeel van de gebruikte databestanden is de grote steekproefomvang. Het onder-

zoek heeft dan ook veel kennis ontsloten over het veranderende ruimtelijke gedrag in 

de regio amsterdam. dit onderzoek heeft laten zien dat aandacht voor individueel 

ruimtelijk gedrag een toegevoegde waarde heeft, naast het onderzoek naar bijvoor-

beeld kriskras verkeersstromen op geaggregeerd niveau. Hoewel er duidelijk aanwij-

zingen zijn gevonden voor verschillen in de mate waarin bewoners van verschillende 

kernen zich als polycentrische stedeling gedragen, is dit moeilijk exact vast te stellen 

met de thans ter beschikking staande gegevens. doordat er tot nu toe weinig aandacht 

bestaat voor het tijd-ruimte gedrag van de polycentrische stedeling zijn er weinig 

geschikte databestanden beschikbaar. In dit onderzoek is het begrip polycentrische 

stedeling dan ook verre van ideaal geoperationaliseerd; de beschikbare databestanden 

waren op zijn best suboptimaal geschikt. Betere databestanden voor het in beeld 

brengen van complete tijd-ruimtepaden op het regionale schaalniveau zijn dan ook 
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gewenst. Om veranderingen te kunnen meten, moet de meting worden herhaald. Op 

die manier kan beter onderzoek worden gedaan naar het precieze ruimtelijke gedrag 

van individuen in de regio en de veranderingen daarin. de snelle toename en toeganke-

lijkheid van nieuwe GPrS systemen lijken kansen te bieden voor dataverzameling 

zonder dat er een zware belasting van respondenten nodig is. Het langer dan een 

etmaal volgen van respondenten is voor het goed in beeld brengen van het palet van 

plekken namelijk van groot belang. daarnaast maken nieuwe (visualisatie) technieken 

het beter mogelijk deze complexe databestanden te analyseren (Kwan & lee, 2004). 

9.5.5	 	Onderzoekspopulatie
een tweetal beperkingen van dit onderzoek hangt samen met de onderzoekspopulatie. 

Van huishoudens is bij de lokale omnibusenquêtes slechts een persoon geënquêteerd. 

de eventuele samenhang in de paletten van plekken van verschillende (volwassen) 

leden van een huishouden is in dit onderzoek om die reden buiten beschouwing 

gebleven. toch blijkt op basis van de resultaten dat onderdeel zijn van een meerper-

soonshuishouden de kans vergroot om een polycentrische stedeling te zijn ten 

opzichte van eenpersoonshuishoudens in dezelfde gemeente. Het is interessant na te 

gaan hoe bij meerpersoonshuishoudens partners hun ruimtelijke activiteitenpatronen 

op elkaar afstemmen, zeker in het geval dat dit gecombineerd moet worden met de 

zorg voor jonge kinderen. Is de partner van een polycentrische stedeling meestal 

eveneens een polycentrische stedeling, of komt juist de combinatie van een ruimtelijk 

uiteengelegd palet van plekken met een relatief compact activiteitenpatroon meer 

voor? een andere beperking is dat thuiswonende volwassen jongeren buiten beschou-

wing zijn gebleven. Bij de thuiswonende jongeren is het relevant te onderzoeken in 

hoeverre dagelijkse mobiliteit wordt veroorzaakt door gebrek aan residentiële 

mobiliteit. Het beantwoorden van dit soort vragen naar de wisselwerking tussen 

partners en de wisselwerking tussen verschillende levenslopen stelt veel eisen aan de 

verzamelde data maar is van groot belang om inzicht te krijgen in de complexe 

processen waarbij mensen verschillende activiteitenplaatsen op elkaar proberen af te 

stemmen binnen huishoudens en gedurende de levensloop (Mulder, Smit & Musterd, 

2008).

9.5.6	 	Regio	Amsterdam
Het onderzoek is uitgevoerd in de regio amsterdam. naast de regio amsterdam 

bestaat er een groot aantal andere regio’s binnen en buiten nederland die zich 

ontwikkelen in de richting van polycentrische stedelijke regio’s. nader onderzoek met 

de vraag of ook in die regio’s het aandeel polycentrische stedelingen (in gelijke mate) 

toeneemt verdiept de emprisiche en theorethische kennis over de polycentrische 

stedelijke regio verder. een onderzoek naar de toename van een uiteengelegd palet van 

plekken en de betekenis die dat heeft voor de wijze waarop mensen hun leven 

ruimtelijk organiseren en bindingen aangaan, verdient om die reden herhaling. temeer 

daar Jessop (2006) aangeeft dat het belang van de ruimtelijke context voor het 

menselijke handelen dusdanig groot is, dat ruimtelijke context eigenlijk in geen enkele 
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universele theorie mag ontbreken. tegelijkertijd maakt het opnemen van meer regio’s 

het onderzoek zeer omvangrijk. toch is het van belang het onderzoek in andere regio’s 

te herhalen. Op die manier kan terdege worden nagegaan in welke mate de toename 

van het aandeel polycentrische stedelingen het gevolg is van ruimtelijke veranderin-

gen dan wel van sociaal maatschappelijke (leefstijl) veranderingen. In de theorievor-

ming en het empirische toetsen van analytische concepten dient daarbij ook aandacht 

te worden besteed aan de wisselwerking tussen de (regionale) ruimtelijke structuur 

enerzijds en het (individuele) ruimtelijke gedrag anderzijds. 

9.6	 Aanbevelingen	voor	het	verstedelijkingsbeleid

de keuze van beleidsmakers voor het concept van de polycentrische stedelijke regio en 

het perspectief dat daarbij een groeiende groep inwoners hoort die we kunnen 

beschouwen als polycentrische stedelingen, heeft grote impact op het te voeren verste-

delijkingsbeleid. deze keuze sluit aan bij een werkelijkheid waarin voor veel mensen 

het dagelijkse leven zich niet meer op lokaal maar op regionaal schaalniveau afspeelt. 

dit betekent dat er op regionale schaal moet worden ingezet op complementariteit 

tussen verschillende kernen, zodat de regio als geheel een complete en diverse regio is. 

Maar ook bij het willen versterken van slecht functionerende gebieden dient rekening 

te worden gehouden met het veranderende functioneren van stedelijke gebieden. 

Goed functionerende plekken worden in toenemende mate benut door bewoners 

vanuit de hele regio. Slecht functionerende plekken zullen bovenal niet worden benut. 

dit betekent ook dat de polycentrische stedeling de regio als een succesvolle stad kan 

ervaren. Kort gezegd kan worden gesteld dat succes regionaal wordt, terwijl proble-

men lokaal blijven. dit sluit aan bij de netwerktheorie van castells. castells (1996) stelt 

dat in een netwerksamenleving de afstanden tussen plekken binnen een netwerk 

afnemen, maar de afstand tot plekken buiten het netwerk oneindig zijn. Slecht 

functionerende plekken neemt een polycentrische stedeling niet op in zijn assorti-

ment van gebruikte plekken en vormen zodoende ook geen onderdeel van zijn of haar 

regio. Hij of zij zal deze plekken niet benutten, zolang er plekken zijn die beter aanslui-

ten bij zijn of haar wensen en behoeften. Vanuit het perspectief van beleid is het moge-

lijk nadelig dat de opkomst van de polycentrische stedeling niet helpt om slecht 

functionerende plekken beter te laten functioneren. Juist omdat de polycentrische 

stedeling doelgericht en specifiek zijn activiteitenplaatsen kiest, nemen de uitstra-

lingseffecten van een goed functionerende plek niet toe. anderzijds ondervinden 

locaties hierdoor ook weinig nadeel van in de nabijheid gelegen slecht functionerende 

plekken. dit leidt tot de paradox dat op regionaal niveau de samenhang versterkt, 

maar dat tegelijkertijd de betekenis van lokale nabijheid vermindert. 

de opkomst van de polycentrische stedelijke regio en van de daarbij horende polycen-

trische stedeling zorgt voor een veranderende betekenis van de individuele kernen. de 

verandering moet echter niet worden getypeerd in de zin van een af- of toenemende 
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dominantie van de voormalige kernstad voor de regio als geheel. Het heeft geleid tot 

een nieuw type stedelijke samenhang, althans voor de polycentrische stedeling, bij wie 

het juist gaat om de verbondenheid van de verschillende gebieden in het benutte palet 

van plekken. dit vereist ook in het denken van bestuurders van de gemeenten die deel 

uitmaken van de polycentrische stedelijke regio een omslag. Soms leeft de gedachte 

dat een sterke regio slechts ten gunste van het functioneren van de oude kernstad 

bestaat. Omgekeerd zal men de angst dat een regio ook ten koste kan gaan van de 

betekenis van de oude kernstad in het dagelijkse leven van groepen inwoners van de 

regio, moeten loslaten. de kracht van de regio neemt toe wanneer men kiest voor de 

complementaire kwaliteiten van een gemeente als onderdeel van een polycentrische 

stedelijke regio. Het gaat hierbij dus veel minder dan in het verleden om kwantitatieve 

opgaven, die moeten zorgen voor dominantie van de (voormalige) centrumstad of van 

welke andere gemeente in de regio dan ook. 

Gewenste ontwikkelingen stimuleren is veel kansrijker dan ongewenste proberen af te 

remmen of te voorkomen. In het geval van de polycentrische stedelijke regio betekent 

dit dat er zal moeten worden ingezet op het faciliteren van de mobiliteitsbehoefte. 

Snelle, efficiënte, betaalbare en betrouwbare verplaatsingsmogelijkheden zullen de 

samenhang van de regio versterken en de leefkwaliteit voor grote groepen bewoners 

verhogen. Hier hangen ook onontkoombare maatschappelijke kosten mee samen zoals 

ruimteclaims, infrastructuurinvesteringen en milieubelasting. de opkomst van de 

polycentrische stedeling staat door de mobiliteitsbehoefte op gespannen voet met 

doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

 

Op basis van de onderzochte toekomstvisies kan gesteld worden dat de Gemeente 

Haarlem het sterkst de gedachte van de polycentrische stedelijke regio omarmt. 

Haarlem kiest ervoor om bij te dragen aan het versterken van de regio door op 

regionaal niveau diversiteit toe te voegen en tegelijkertijd daarmee op lokaal niveau de 

eigen identiteit te versterken. daar staat Purmerend met zijn huidige verstedelijkings-

beleid bijna diametraal tegenover. de gemeente Purmerend lijkt ervoor te kiezen om 

zich bovenal te richten op de eigen bewoners en te willen functioneren als centrum-

stad van Waterland. Ik beschouw de gekozen strategie als risicovol. de gemeente 

Purmerend heeft op dit moment in vergelijking met de andere kernen in de metro-

poolregio amsterdam inderdaad een minder sterke positie. Ook de bevolkingssamen-

stelling van Purmerend geeft vanuit sociaal-economisch perspectief een relatief 

grotere kans op daling van de positie van de gemeente. daarnaast laat Purmerend als 

enige gemeente in dit onderzoek een daling van het aandeel polycentrische stedelin-

gen zien. Juist om die reden dient mijns inziens te worden ingezet op het versterken 

van de positie van Purmerend als onderdeel van de regio amsterdam. Verstandiger is 

het om door middel van het versterken van de verbindingen met amsterdam, Haar-

lem, almere en de rest van de regio een open karakter te bevorderen. Het is om die 

reden aan te bevelen zo spoedig mogelijk de noordZuidlijn te verlengen naar Purme-
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rend. Het op die manier ontsluiten en verbinden van Purmerend kan de gemeente een 

belangrijke impuls geven. 

de gedachte van mobiliteitsmilieus, zoals door Bertolini en dijst (2003) geïntroduceerd 

voor activiteitenplaatsen, biedt mogelijk ook kansen om toegepast te worden in het 

woonbeleid. Het gaat dan om het aansluiten van woonlocatie, woonmilieuaanbod en 

mobiliteitsattitude van potentiële bewoners. dit schept ook kansen voor bijvoorbeeld 

stedelijke vernieuwingslocaties. Hierbij wordt nog te veel ingezoomd op de lokale 

situatie, bevolkingssamenstelling en imago. Het beter benutten van een locatie biedt 

mogelijk kansen om nieuwe groepen aan te trekken. In de meest recente woonnota 

van amsterdam (2009) wordt gestart met een idealistisch verhaal over de regio en de 

wijze waarop mobiliteit een centrale rol speelt in de wijze waarop mensen hun leven in 

de metropoolregio amsterdam vormgeven. In het vervolg van de nota, wanneer de 

kansen en problemen van verschillende woonmilieus worden besproken, krijgt 

mobiliteit en de betekenis van het wonen in een polycentrische stedelijke regio echter 

geen aandacht. Ook in de stedelijke vernieuwing dient aandacht voor mobiliteit een 

grotere rol te spelen (zie ook reijndorp, 2003). In het woonbeleid dient een verschui-

ving plaats te vinden van een focus op de buurt als plaats van het dagelijkse leven 

naar de betekenis van de woning als uitvalsbasis in het dagelijkse leven. 

de ambitie van elke gemeente in een polycentrische stedelijke regio behoort te zijn om 

voorzieningen, woon- en werkmilieus aan te bieden die aantrekkelijk zijn voor mensen 

uit de hele regio. Het gaat er hierbij dus niet om steeds te proberen alle bewoners van 

de regio te bedienen of alle bewoners van de eigen gemeente een compleet pakket aan 

te bieden. Het schaalniveau is verhoogd en dit vraagt juist om extra specialisatie, zodat 

iets wordt toegevoegd en daarmee een eigen specifieke groep gebruikers kan worden 

aangetrokken. regionale samenwerking is hierbij van groot belang. Hierbij dient wel 

voorop te staan dat deze samenwerking niet hetzelfde is als (hiërarchische) afstem-

ming. Het model van christaller is niet alleen in de ruimtelijke verschijningsvorm 

achterhaald, maar ook is niet altijd vast te stellen op welk schaalniveau een plek zal 

gaan functioneren. dit wordt versterkt doordat niet alle bewoners van de polycentri-

sche stedelijke regio op hetzelfde schaalniveau hun dagelijkse leven vormgeven. 

nog steeds lijken gemeenten in de metropoolregio amsterdam weliswaar in te zetten 

op de gedachte van de polycentrische stedelijke regio, maar lijken zij tegelijkertijd 

grote moeite te hebben om de mobiliteit die daar onlosmakelijk mee verbonden is, te 

accepteren. In een studie van de dienst ruimtelijke Ordening van de gemeente 

amsterdam naar de betekenis van de polycentrische agglomeratie als verstedelijkings-

model werd de stedelijke ontwikkeling vergeleken met een ei. de stedelijke omgeving 

is in deze metafoor veranderd van een hardgekookt ei, compact met een heldere 

afbakening tussen stad en ommeland naar een roerei of boerenomelet (Jolles, 2002). 

Kenmerkend voor een dergelijke boerenomelet, metafoor voor de polycentrische 

stedelijke regio, is dat er tal van lekkere plekjes zijn om van te genieten. de hele omelet 
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dient echter geconsumeerd te worden om van al het smakelijks te kunnen genieten. 

Zonder de discussie over wat er eerder was, de kip of het ei, te starten, is het duidelijk 

dat de polycentrische stedelijke regio bestaat, doordat de bewoners de regio met hun 

ruimtelijke gedrag ontwikkelen. In het perspectief van beleidsmakers lijkt de ideale 

bewoner nog steeds te vergelijken met ‘een legbatterij kip’; een ideale bewoner onder-

neemt namelijk tal van activiteiten in de onmiddellijke nabijheid van de woning. door 

alle activiteitenplaatsen op korte afstand te organiseren is er minimale mobiliteit 

nodig. Het in compacte setting, veel verschillende activiteiten op één locatie uitvoeren, 

past echter niet bij het gedrag van de polycentrische stedeling. een divers palet van 

plekken geeft het leven immers meer kleur en kwaliteit. de hedendaagse polycentri-

sche stedeling is dan beter te vergelijken met een ‘vrije uitloop kip’ die de ruimte en 

vrijheid heeft en neemt om lekker ‘te scharrelen’. 

dit leidt dan ook tot de vraag of gemeenten zich er voldoende van bewust zijn dat het 

aandeel polycentrische stedelingen toeneemt. We kunnen in het verstedelijkingsbeleid 

drie omslagen waarnemen. de eerste omslag is die van autonome stad naar die van de 

uiteengelegde stad. deze omslag doet pijn zowel op collectief als individueel niveau. 

Het functioneren van de stad als geheel kwam als gevolg van verminderd draagvlak 

onder druk te staan. Op individueel niveau werd er veel mobiliteit en een ruimtelijk 

uiteengelegd palet van plekken verondersteld, terwijl dat voor veel mensen nog 

onvoldoende haalbaar was. In reactie hierop wordt het compacte stadsbeleid doelstel-

ling van de overheid. de derde omslag is echter dat bewoners van de regio de kansen 

van het wonen in een polycentrische stedelijke regio beginnen te erkennen. “de regio 

die ligt aan onze voeten en ik ga hem benutten” lijkt het adagium van de polycentri-

sche stedeling. dit vereist een fundamentele omslag in het denken van de ruimtelijke 

ordening en beleidsmakers. In plaats van nog langer gericht zijn op het bedienen van 

de eigen bevolking (autonome gemeente), wordt het de taak om als gemeente bewo-

ners uit de hele regio te bedienen. Het gaat voortaan om het accommoderen van 

activiteitenplaatsen boven het aantrekken van nieuwe bewoners. Het gaat hierbij om 

het bieden van complementariteit, zodat op die manier de diversiteit en de kracht van 

de regio als geheel wordt versterkt.




