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Peel Group
De Peel Group is in wezen een 
investeringsmaatschappij met haar 
hoofdkantoor in Manchester. Het bedrijf is in 
familiebezit en wordt geleid door een slimme 
ondernemer. In de jaren tachtig had Peel in 
een tijd dat de regio economisch in zwaar weer 
verkeerde het Bridgewater Canal netwerk 
(1983) en het Manchester Ship Canal (1987) 
overgenomen en daarmee ook landerijen in 
handen gekregen. Daarnaast verwierf Peel 
ook Liverpool Airport (1997), dat zich na 
deze overname ontwikkelde tot één van de 
snelst groeiende vliegvelden in Europa. Dat 
het ambitieuze Ocean Gateway project hout 
snijdt en niet het voorstel van ‘een rare snuiter 
met wilde ideeën’ is, blijkt uit het verhaal van 
het Trafford Centre, een megawinkelcentrum 
aan de rand van Manchester. Peel heeft er van 
begin tot eind meer dan 14 jaar over gedaan 
(een van de langste en meest controversiële 
planningsprocessen in het Verenigd 
Koninkrijk),  om dit winkelparadijs (geopend 
in 1998) op deze plaats neer te zetten (zie 
uitgebreid Evers, 2004). Het Trafford Centre, 
met jaarlijks meer dan 35 miljoen bezoekers, 
werd een groot succesverhaal voor Peel en 
was het beginpunt om grootschalig in de 
regio te gaan winkelen. De acquisitie van de 
Mersey Docks and Harbour Company (2005) 
vormt het belangrijke sluitstuk van Peels’ 
investeringen. De Ocean Gateway strategie is 
gebaseerd op deze bezittingen en voegt daar 
nog een imposante reeks nieuwe projecten aan 
toe. 

Metropoolregio Liverpool-Manchester
De discussie of de verstedelijkte regio 
rond Liverpool en Manchester (ook wel 
aangeduid als Mersey Belt) inderdaad als één 
metropoolregio functioneert, is even productief 
als die over de Randstad van Nederland. Het is 
maar hoe je het bekijkt en welke indicatoren je 
hanteert. De afstand tussen de twee kernsteden 
Liverpool en Manchester is 50 kilometer. Dat 
is iets meer dan de afstand tussen Amsterdam 
en Utrecht, maar duidelijk minder dan de 
afstand tussen Amsterdam en Rotterdam. In 
het tussengebied liggen een aantal sub-centra 
en lopen ook de belangrijke verkeersaders die 
Londen met Schotland verbinden. Er valt wel 
degelijk iets voor te zeggen om dit tussengebied 
planologisch onder de loep te nemen. 
Maar nog meer dan tussen de steden in de 
Randstad, wordt de verstandhouding tussen 

In het Noordwesten van Engeland, het 

heartland van de industriële revolutie, is sinds 

2008 een planningsrevolutie gaande. In dat jaar 

nodigde de Peel Group, een vooraanstaande 

investeerder in infrastructuur en vastgoed, 

een select gezelschap stakeholders uit voor een 

symbolische boottocht over het Manchester 

Ship Canal dat de twee steden Liverpool en 

Manchester verbindt. Peel kondigde aan 

£50 miljard over een periode van vijftig jaar 

in vijftig projecten in dit gebied  te willen 

investeren. Deze corridor moest voortaan 

als Ocean Gateway in de markt worden 

gezet. De ambitie was om de twee steden, 

Manchester en Liverpool, bij elkaar te brengen 

en internationaal op de kaart te zetten. Het 

Ship Canal moest daarbij herleven als de 

ruggengraat van een geïntegreerd transport 

concept en centrale ontwikkelingsas van de 

regio. 

Een Atlantic Gateway voor 
Manchester en Liverpool: een 
marktpartij neemt de regionale 
planning over

Sebastian Dembski

Tot zover niets nieuws, antropologisch 
beschouwd. Antropologen hebben al vaak 
laten zien hoe een staatsritueel op lokaal niveau 
een heel andere betekenis kan krijgen en hoe 
de machthebber zelfs met zijn eigen rituele 
middelen belachelijk gemaakt kan worden. 
Maar het verhaal van de naturalisatieceremonie 
hield daarmee niet op. Naarmate ik de kwestie 
langer volgde, merkte ik dat er een zekere 
routine optrad. De opwinding van het eerste 
begin ging er al gauw vanaf, ook al omdat 
de budgeten werden verkleind. Binnen een 
mum van tijd was de ceremonie onderdeel van 
de ambtelijke routine geworden. Daarmee 
vervlakte niet alleen het enthousiasme van 
het begin, ook de onderliggende kritiek 
verflauwde. Zoals een ambtenaar zei: “Veel nut 
heeft ’t niet, maar er zijn andere dingen om je 
druk om te maken.”
 
Wat voor soort ritueel is de 
naturalisatieceremonie nou? Verbindt die 
nieuwe met oude Nederlanders of is die eerder 
bedoeld de nieuwe Nederlanders nog duidelijk 
te maken hoe ze zich dienen te gedragen? Mijn 
conclusie is: geen van tweeën. Het ritueel heeft 
namelijk niet zoveel effect op de naturalisandi. 
Ze doffen zich op, nemen een officieel 
formulier en bosje bloemen in ontvangst, en 
gaan weer. Het ritueel heeft een veel groter 
effect op de organiserende ambtenaren. 
Niet de naturalisandi, maar zij zijn er door 
getransformeerd. De betrokkenheid waarmee 
ze aan de slag gingen, ondermijnde geleidelijk 
aan hun kritische houding. Zij doen nu precies 
wat “Den Haag” van hen wilde.
Macht en machteloosheid liggen hier heel 
dicht bij elkaar. Als organisatoren van de 
ceremonie hadden de ambtenaren de macht 
om “Nederlandse identiteit” vorm te geven 
voor een publiek van nieuwe Nederlanders. 
Ze kozen voor een folkloristisch festijn om het 
hele gedoe omtrent de “Nederlandse identiteit” 
belachelijk te maken. Maar toen nam het 
ritueel bezit van hen. Ze werden dienaars in 
dienst van een routine die ze zelf in het leven 
hadden geroepen. De meeste macht ligt nu in de 
ceremonie zelf.

Oskar Verkaaik is universitair hoofddocent 
en onderzoeker bij de afdeling Sociologie 
en Antropologie aan de Universiteit van 
Amsterdam.
o.g.a.verkaaik@uva.nl <

Folkloristische tafarelen  II

mailto:o.g.a.verkaaik@uva.nl


 7

de stadsgewesten (Liverpool én Manchester) 
centraal gesteld. Met name Manchester 
was bang voor teveel investeringen in het 
tussengebied. Uiteindelijk was dit vooral 
veel retoriek, want de echte projecten zaten 
al in de stedelijke kerngebieden. Ook werd 
aan een studie voor het landschap gewerkt 
(Adapting the Landscape). Atlantic Gateway 
had officieel de steun van alle gemeenten, maar 
bij de lancering in maart 2010 was Manchester 
overigens prominent afwezig. 

Atlantic Gateway Board 
Atlantic Gateway was net in kannen en 
kruiken, toen de uitslag van de landelijke 
verkiezingen fundamentele institutionele 
veranderingen teweeg brachten. Een coalitie 
van Conservatieven en Liberalen nam de 
macht over van Labour, en een van hun 
eerste handelingen was de aankondiging om 
de regionale bestuurslaag af te schaffen. De 
NWDA, de grote steunpilaar van Atlantic 
Gateway, was opeens een lame duck. 
Als vervanger van de Regional Development 
Agencies werden Local Enterprise Partnerships 
voorgesteld, een soort regiovorming 

Manchester en Liverpool gekenmerkt door 
grote rivaliteit, die teruggaat naar de tijd 
van de industrialisering. Manchester was 
de handelsplaats van de textielindustrie en 
Liverpool een wereldhaven. Om de hoge 
haventarieven van Liverpool te ontwijken, 
werd door ondernemers uit Manchester het 
Manchester Ship Canal aangelegd en in 1894 
geopend, waardoor Manchester een zeehaven 
werd. Na de Tweede Wereldoorlog werden 
beide steden zwaar geraakt door de industriële 
crisis, maar de economie van Manchester bleek 
duidelijk weerbaarder, waardoor het zich 
inmiddels de onbetwiste hoofdstad van het 
Noorden mag noemen. 

Van Ocean- naar Atlantic Gataway
Het Ocean Gateway concept sloeg in als 
een bom, ook al waren niet alle projecten 
die hiervan deel uitmaakten helemaal nieuw. 
Peel had Ocean Gateway ontwikkeld zonder 
overleg vooraf met de plaatselijke gemeenten. 
Met als gevolg dat met name Manchester, dat 
al een lange traditie had om zich tegen alles 
te verzetten wat buiten hun eigen achtertuin 
dwars lag. Samen met hun buurgemeenten 
timmerden ze hard aan de weg van hun 
succesverhaal als Greater Manchester,waar 
geen afbreuk aan mocht worden gedaan. 
Maar de schaal van Ocean Gateway was 
overdonderend en vroeg om een reactie 
van de overheid. Tegelijkertijd stelde het de 
overheid voor een probleem, want je kunt 
geen beleid voeren voor maar één private 
sector partij; in dit geval de Peel Group. De 
Northwest Regional Development Agency 
(NWDA), de organisatie die verantwoordelijk 
is voor regionaal economisch beleid, ging 
er op in en toverde in samenspraak met 
de gemeenten Ocean Gateway om tot een 
regionale strategie. Pikant detail is dat de 
voorzitter van de NWDA de nummer twee 
in de directie van Peel is en diens voorganger 
kort daarna directeur van Peel Media werd. 
Ten opzichte van Ocean Gateway kwamen 
er een paar ontwikkellocaties bij, werd het 
concept iets bijgestuurd en wijzigde men - niet 
onbelangrijk - de naam in Atlantic Gateway. In 
plaats van een ontwikkelingscorridor werden 

van onderop waarin markt- en lokale 
overheidspartijen zitting hebben. In de praktijk 
leidde het tot stadsgewestelijke voorstellen en 
kwamen Liverpool, Cheshire & Warrington en 
Manchester ieder met een eigen voorstel. Maar 
tot ieders verrassing diende ook Peel Group 
een voorstel in voor een Atlantic Gateway 
Local Enterprise Partnership, geheel gericht 
op de verwezenlijking van Atlantic Gateway. 
Daarin stelde Peel ook een heffing van één 
procent op ontwikkelingsprojecten voor, om 
het landschapsconcept te realiseren. Het is 
niet bekend wat er precies achter de schermen 
gebeurde, maar Peel trok het voorstel terug en 
in ruil hiervoor werd er een  >

Trafford Centre vanuit de lucht, 2007
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Leerling houdt een posterpresentatie over de Macht van de Massa

Atlantic Gateway Board opgericht. Die 
Board, bestaande uit vertegenwoordigers 
van de drie Local Enterprise Partnerships 
en private partijen, heeft tot taak toe te zien 
op de ontwikkeling van Atlanic Gateway 
en waarborgt de samenhang van de daaraan 
verbonden projecten.

Is Atlantic Gateway daarmee een feit? Nou, 
zover is het nog niet. De stadsgewesten blijven 
vooralsnog het belangrijkst op schaalniveau. 
Tussen de stadsgewesten en het nationale 
niveau vindt momenteel weinig ruimtelijke 
planning plaats. Maar ondanks dat regionale 
planning lijkt afgeschaft, staat Atlantic 
Gateway door de slimme tactiek van Peel nog 
steeds overeind. Sterker nog, in feite wordt 
het plan van Peel door de regering beschouwd 
als een regionale strategische visie. Peel is dan 
ook de enige partij die op dat gebied opereert 
en is vertegenwoordigd in alle mogelijke 
bestuursorganen om hun eigen belangen 
veilig te stellen. De steden hebben een naar 
binnen gericht beleid met betrekking tot hun 
stadsgewesten. Manchester werkt met alle 
macht aan een Greater Manchester. Liverpool 
doet hetzelfde, met het verschil dat Peel door 

Liverpool vrijwel kritiekloos wordt gesteund. 
Er is een machtsvacuüm. De nationale overheid 
praat met Peel, maar nauwelijks met de regio. 
Collectieve actie op het schaalniveau van de 
twee steden wordt nauwelijks afgedwongen. 

Macht, onmacht en onwil
Uiteraard is het een vrij unieke situatie 
dat zoveel macht (geld en landerijen) is 
geconcentreerd in de hand van één bedrijf, de 
Peel Group. Maar in wezen is het een klassiek 
collective action problem waarbij twee partijen 
hun eigenbelang volgen of vanwege andere 
animositeiten niet goed samenwerken en een 
derde partij hiervan weet te profiteren. Peel 
is de derde en enige partij die op het niveau 
van de metropoolregio opereert en de andere 
partijen kunnen niet (Liverpool) of willen niet 
(Manchester) op dat schaalniveau opereren. 
Over macht of onmacht gesproken: misschien 
moeten we in deze context ook onwil 
toevoegen. Onwil van de nationale overheid 
om planning te doen, onwil van Manchester 
om regionale initiatieven te accepteren en onwil 
van Peel om de gemeenten als gelijkwaardige 
partners te beschouwen en hun wensen te 
respecteren. 

Adapting the landscape
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Sebastian Dembski is postdoctoraal 
onderzoeker en lid van de programmagroep 
Urban Planning van het Amsterdam 
Institute for Social Science Research (AISSR) 
aan de Universiteit van Amsterdam. De regio 
Manchester/Liverpool was één van de cases 
van zijn proefschrift ‘Symbolic markers en 
institutional innovation in transforming 
urban spaces’ waarop hij in 2012 is 
gepromoveerd.
s.dembski@uva.nl
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