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Voorwoord 
 
 
 
 
In een eerder rapport, onder de titel Wonen in de Ambitieuze Stad begonnen we het 
voorwoord met de uitspraak dat Amsterdam zich internationaal als cultureel brandpunt en 
als kennisstad presenteert. Deze rapportage bevat een verdere verdieping van de wijze 
waarop Amsterdam die culturele en economische ambities vorm kan geven. In het 
bijzonder wordt de aandacht gericht op woonmilieus, en de ontwikkeling van 
woonmilieus in stad en stedelijke regio. 
 
Amsterdam onderkent dat de stad voor een belangrijk deel door haar bewoners ‘gemaakt’ 
wordt, en dat de ambitie om een brandpunt van cultuur en kennis te zijn, alleen mogelijk 
is als er mensen in de stad zijn die dit streven dragen en kunnen verwezenlijken. Van 
deze kennis- en cultuurwerkers, of hoe ze ook genoemd moeten worden, is eigenlijk nog 
niet zo veel bekend met betrekking tot hun woonlocatie. De geografie van de 
kenniswerker in Amsterdam, en in internationaal opzicht verdienen daarom aandacht in 
deze rapportage. 
 
Daarnaast wordt getracht om de ambities van steden zoals Amsterdam in een regionaal-
stedelijk perspectief te plaatsen. In Wonen in de Ambitieuze Stad werd duidelijk dat veel 
steden in hun economische en culturele toekomstvisies vaak op een regionaal-stedelijk 
niveau denken. Maar hoe zit dat met betrekking tot het wonen in de stedelijke regio? 
Bestaat er enige vorm van regionale bestuurlijke coördinatie bij de ontwikkeling van 
woonmilieus? Wat voor soort afstemming is eigenlijk gewenst? Dat zijn vragen die in dit 
onderzoek worden gesteld voor Amsterdam, Barcelona en München. 
 
Ook bij dit verdiepende onderzoek is onze dank verschuldigd aan Maarten de Boer van 
de Bestuurdienst van de Gemeente Amsterdam, die met enthousiaste betrokkenheid 
terechte kritiek heeft geleverd op concepten van dit rapport, en bovendien waardevolle 
suggesties heeft gedaan. 
 
 
Martijn Arnoldus 
Sako Musterd 
 
Amsterdam study centre for the Metropolitan Environment AME 
Universiteit van Amsterdam 
Amsterdam, 25 juli 2002 
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1 Inleiding 
 
 
 
 
1.1 Bewoners van de ambitieuze stad 
 
Amsterdam is een aantrekkelijke stad. Jaarlijks vestigen talloze bedrijven en mensen zich 
nieuw in de gemeente. Het is niet meer dan logisch dat Amsterdam probeert deze 
aantrekkelijkheid te behouden en te vergroten. Ambities in de economische en culturele 
sfeer blijken duidelijk uit het strategisch beleid dat Amsterdam voert en uitstippelt om 
bedrijvigheid en culturele activiteiten naar de stad te halen en eraan te binden.  
 
Bij deze ambities mag de vraag gesteld worden of Amsterdam de mensen die voor deze 
bedrijvigheid en culturele activiteiten van groot belang zijn (als werknemers, bedenkers 
of anderszins) voldoende passende woonmilieus biedt. Kunnen deze mensen in de stad 
een woonomgeving vinden waarin zij zich thuis voelen? Deze vraag is nijpender als 
wordt bedacht dat onderzoek steeds vaker suggereert dat de beschikbaarheid van 
aansprekende woonmilieus een toenemend belangrijke vestigingsplaatsfactor is bij 
locatiekeuze van bedrijven. Een stad die onvoldoende tegemoetkomt aan de vraag naar 
woonmilieus kan op den duur zijn eigen internationale concurrentiepositie in gevaar 
brengen. 
 
Hoe belangrijk ook, het is bijzonder lastig om een antwoord te geven op de vraag of het 
aanbod aan woonmilieus de vraag voldoende dekt. In elk geval is kennis nodig van de 
groepen waar het om gaat, van de woonvoorkeuren van deze mensen en van (ruimtelijk) 
gedrag als deze voorkeuren niet verwezenlijkt kunnen worden. Om een antwoord op de 
vraag toch wat dichter te naderen wordt in deze rapportage aandacht besteedt aan een 
tweetal vraagstukken die zich bewegen in de sfeer van woningmarkt en de economische 
en culturele ontwikkeling van steden. 
 
Allereerst wordt getracht iets in kaart te brengen van de mate waarin Amsterdam met 
betrekking tot groepen op de woningmarkt verschilt van enkele andere Europese steden. 
De dienstensector is in de meeste westerse steden in de afgelopen decennia steeds 
belangrijker geworden, en daarmee is ook het belang van kennis gegroeid. In dit verband 
wordt soms gesproken van de ‘kenniseconomie’, de ‘kennismaatschappij’ en de 
‘kennisstad’. Deze economische transformatie vindt ook zijn weerslag in het profiel van 
de stadsbewoners. Blue collar werknemers vormen in veel steden nog maar een klein 
aandeel van de stedelijke bevolking. Daarentegen komen relatief nieuwe groepen, zoals 
hoogopgeleide buitenlandse werknemers en studenten in toenemende mate naar steden 
toe. 
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Dergelijke nieuwe groepen stedelingen kunnen met enig inbeeldingsvermogen als 
‘kenniswerkers’ worden aangeduid. Enige voorzichtigheid met gebruik van die term is 
gewenst. In de meest nauwe definitie is de term gereserveerd voor mensen die in de ICT-
sector werkzaam zijn. In een hele brede definitie zou iedereen een kenniswerker kunnen 
zijn, omdat kennis bij ieder werkproces een rol speelt (zie Cortada, 1998).  
 
Het eerste deel van het onderzoek is daarom gericht op de vraag hoe het ‘demografisch 
profiel’ van Amsterdam verschilt van andere Europese grote steden. Dienen zich in 
Amsterdam dezelfde soort huishoudens aan als in andere Europese steden? Of heeft 
Amsterdam juist een bewonersprofiel dat als veel ‘cultureler’ of wellicht juist ‘zakelijk-
economischer’ te typeren is? En waar wonen deze mensen eigenlijk in de stad? 
 
Voor zover data beschikbaar zijn, wordt getracht een indruk te krijgen van het belang van 
kenniswerkers via drie indicatoren: beroep of functie, opleidingsniveau en migratie vanuit 
geïndustrialiseerde landen. De eerste twee indicatoren geven inzicht in het hoogwaardige 
arbeidspotentieel in de stad, terwijl de derde indicator aanwijzingen oplevert over de 
(beroeps)bevolking die de stad vanuit het buitenland weet aan te trekken. Over het 
algemeen worden migranten uit geïndustrialiseerde landen gezien als een groep 
‘kenniswerkers’ die meestal hoogopgeleid is en die relatief vaak werkt voor grote 
internationaal opererende bedrijven in de stad. 
 
Amsterdam heeft een internationaal gezien tamelijk uniek woningbestand. Meer dan de 
helft van de woningvoorraad (54 procent in 2001) bestaat (nog) uit goedkopere 
huurwoningen die bedoeld zijn voor lagere inkomensgroepen die al een zekere 
wooncarrière hebben doorlopen. Het aanbod in de koopsector is relatief beperkt. Deze 
structuur lijkt nog sterk afgestemd op een periode waarin de economische structuur van 
de stad niet werd gedomineerd door hoogwaardige dienstverlening. Veel andere Europese 
steden kennen een woningbestand dat sterk verschilt van het Amsterdamse, terwijl 
verwacht mag worden dat de samenstelling van de stedelijke bevolking ongeveer 
overeenkomt. 
 
Het eerste deel van de vraagstelling is geformuleerd als: 
 

Wat is het relatieve belang van ‘kenniswerkers’ in andere Europese steden, en hoe ziet 
(voor zover beschikbaar) de geografie van de kenniswerkers in die steden er uit? 

  
Waar mogelijk is ervoor gekozen om de stad uit te spreiden tot stedelijke regio. De 
economische transformatie van steden is niet beperkt gebleven tot de stedelijke 
kerngemeente. Er zijn bovendien tal van voorbeelden te noemen waarbij hoogwaardige 
bedrijvigheid niet in de kerngemeente, maar in een van de omliggende gemeenten 
gevestigd is. In zijn recent verschenen proefschrift stelt Grosveld (2002) zelfs dat 
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Amsterdam zijn huidige toppositie tussen steden in belangrijke mate te danken heeft aan 
de, in de naburige gemeente Haarlemmermeer gelegen luchthaven Schiphol. Maar voor 
dit onderzoek belangrijker dan zulk soort verwevenheid van stad en ommeland, is het 
schaalniveau waarop de woningmarkt functioneert. Dat is op zijn minst een regionaal-
stedelijk, en mogelijk zelfs hoger schaalniveau. Het is hoe dan ook ontoereikend om bij 
woningmarktvraagstukken alleen naar de stedelijke kerngemeente te kijken. 
 
Om die reden wordt in dit rapport aandacht besteed aan de vraag wat voor soort 
regionaal-stedelijke afstemming bij woonmilieuontwikkeling gewenst is, en hoe een 
dergelijke afstemming bestuurlijk vormgegeven kan worden. Het gaat hier uitdrukkelijk 
niet alleen om bestuurlijke organisatie, maar tevens om de vraag wat het doel van 
afstemming moet zijn. Is er eigenlijk wel een regionaal plan nodig voor de ontwikkeling 
van woonmilieus? Moeten kerngemeente en buurgemeenten zoveel mogelijk 
differentiatie in woonmilieus nastreven binnen de eigen gemeente, of moet veeleer sprake 
zijn van differentiatie tussen gemeenten? Dit zijn belangrijke discussiepunten die 
onlosmakelijk met de vraagstelling verbonden zijn. Het tweede deel van de vraagstelling 
luidt: 
 

Wat voor soort regionale bestuurlijke coördinatie bestaat of wordt nagestreefd op het 
gebied van ontwikkeling van woonmilieus in andere Europese stedelijke regio’s? Welke 
vormen van samenwerking zijn te onderscheiden en welke zijn succesvol of perspectiefrijk 
te noemen? 

 
In de volgende paragraaf wordt het argument toegelicht dat economische 
structuurveranderingen in zowel de stad als een groter kader noodzaken tot een 
overdenking van het ‘reguliere’ beleid ten aanzien van de woningmarkt. Dat argument 
krijgt een nadere toepassing in de paragraaf 1.3, waarin kort aandacht besteed wordt aan 
regionale afstemmingsproblematiek rond de ontwikkeling van woonmilieus. In paragraaf 
1.4, tot slot, wordt een toelichting gegeven op de dataverzameling en op de structuur van 
het onderzoek. 
 
 
1.2 Stedelijke transformaties en de woningmarkt 
 
Steden veranderen. Aan een periode van grote industriële groei kwam vanaf de jaren 
zeventig van de vorige eeuw in veel westerse steden een vrij abrupt einde. Bedrijven en 
stadsbewoners verruilden de stad voor een kennelijk betere locatie. Maar de stad 
herleefde. Aan het einde van de twintigste eeuw zijn de succesverhalen van steden legio, 
en heeft de stad een nieuw economisch profiel. Voor een belangrijk deel hoogwaardige 
diensten vormen tegenwoordig de belangrijkste economische bedrijvigheid in succesvolle 
steden. Met de bedrijvigheid zijn ook de mensen teruggekeerd naar de stad. De stad is 
weer, en wellicht zelfs meer dan voorheen, in trek als woonplaats. 
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Lang niet alle steden hebben weten te profiteren van de wereldwijde 
structuurveranderingen in de economie. Voorheen belangrijke industriesteden zoals 
Manchester, Rotterdam en de steden in het Roergebied ervaren nog altijd problemen als 
gevolg van de snelle deïndustrialisatie. In een stad als Barcelona of Milaan lijkt de 
transitie naar dienstenstad zich aanmerkelijk succesvoller te hebben voltrokken. Het mag 
geen wonder heten dat steden een sterke interesse tonen in de vraag waarom sommige 
steden blijkbaar aantrekkelijker zijn dan andere.  
 
Amsterdam weet zich wat dat aangaat in een gelukkige positie. De stad heeft een 
duidelijke aantrekkingskracht op hoogwaardige bedrijvigheid, en is een trekpleister voor 
allerlei zeer verschillende mensen die er voor kortere of langere tijd willen verblijven. 
Amsterdam staat internationaal in de belangstelling als vestigingsplaats voor bedrijven, 
als bestemming voor toeristen, als decor voor culturele activiteiten en als onderwerp van 
stedelijk onderzoek. Het lijkt er op dat Amsterdam deel heeft aan de door zo veel steden 
gezochte wonderformule die bepaalde steden tot een succesverhaal maakt. 
 
In dit rapport zal geen poging worden ondernomen om een volledige verklaring, zo die al 
bestaat, te vinden voor het succes van bepaalde steden. Het doel van deze rapportage is 
echter wel om een veld te verkennen dat bij het zoeken naar een dergelijke verklaring van 
belang kan zijn. Het gaat daarbij om de relatie tussen de woningmarkt en het 
economische en culturele succes van de stad. Zoals vermeld, bestaat er een grote interesse 
in de stad als plaats om te wonen. De stad is ‘hip’ en biedt een platform voor tal van 
voorzieningen en activiteiten. Niet voor niets wordt tegenwoordig vaak gesproken over 
fun cities of consumption cities. De belangstelling voor het stedelijk wonen mag daarom 
niet los worden gezien van de economische transformaties van de stad. 
 
Met de economische structuurverandering zijn bovendien ook de groepen mensen 
veranderd die zich in de stad aandienen. Een voorbeeld daarvan is de ‘gastarbeider’. De 
traditionele gastarbeider moest in Amsterdam het personeelstekort verlichten in de lager 
betaalde banen in de industrie. Hoewel door de overheid formeel al lang geen 
gastarbeiders meer geworven worden, is er sinds enige tijd opnieuw sprake van een 
noodzaak om mensen uit het buitenland naar hier te halen om aan de vraag naar arbeid te 
kunnen voldoen. De nieuwe gastarbeider heeft echter meer weg van een ambitieuze en 
carrièregerichte diplomabezitter die bij voorkeur tegen een hoog salaris komt werken, dan 
van de traditionele gastarbeider van halverwege de vorige eeuw. De stad verandert, en 
ook de stedeling verandert. 
 
Dit mogelijk wat satirische voorbeeld is bedoeld om er op te wijzen dat de stad van nu 
niet zonder meer dezelfde groepen mensen aantrekt als eerder het geval was. De 
bewering zou zelfs verder kunnen worden doorgetrokken: steden hebben niet meer 
dezelfde groepen mensen nodig als vroeger. Terughoudendheid is gewenst bij deze 
uitspraak. Het is op basis van de vraag naar arbeid wellicht mogelijk om vast te stellen 
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dat de veelal hoogopgeleide en goed betaalde ‘kenniswerker’ steeds belangrijker wordt 
voor steden die er in slagen veel hoogwaardige bedrijvigheid binnen te halen. Maar, 
daarmee wordt niet de vraag beantwoord of andere groepen misschien belangrijk zijn 
voor het klimaat dat de stad zo aantrekkelijk maakt voor die hoogwaardige activiteiten. 
 
Dit is een struikelblok dat ook in theorievorming voor de nodige hoofdbrekens zorgt. 
Steeds meer onderzoek is gericht op het belang van een bepaald stedelijk klimaat dat, of 
een stedelijke ambiance die aantrekkelijk is voor hoogwaardige bedrijven en hun 
werknemers. De aard van zo’n ambiance kan bijvoorbeeld worden gezocht in een 
specifiek voorzieningenpakket (golf courses, uitgaansmogelijkheden, sportfaciliteiten) 
dat in de stad aanwezig is. Maar het stedelijk klimaat kan ook een meer emotionele 
invulling hebben, in termen van een tolerant klimaat of een creatief milieu. 
 
Universitair onderzoekers Richard Florida en Gary Gates uit respectievelijk Pittsburgh, 
Pennsylvania en Washington D.C. wisten in 2001 even talloze Amerikaanse ogen op zich 
te richten. In een spraakmakend onderzoek lieten zij zien dat de op technologisch gebied 
meest succesvolle en vooruitstrevende steden, precies de steden zijn met een hoge 
vertegenwoordiging van homoseksuelen in de stedelijke bevolking (Florida & Gates, 
2001). Krantenberichten kopten dat steden die economisch succes nastreven er goed aan 
doen vooral veel homoseksuelen binnen de gemeentegrenzen te halen. Het 
onderzoeksresultaat moet Amsterdam een tevreden glimlach hebben gegeven.  
 
Uiteraard wilden Florida en Gates niet beweren dat een hoog percentage homoseksuelen 
leidt tot groot economisch succes. Zij zoeken de verklaring elders, in een speciaal 
stedelijk klimaat dat zowel aantrekkelijk is voor hoogwaardige bedrijven als voor mensen 
met een alternatieve leefwijze. Een hoog aandeel homoseksuelen representeert een hoge 
mate van tolerantie in de stad, een vrij klimaat dat innovatie stimuleert en talent aantrekt. 
 
De Duitse geografe Ilse Helbrecht betoogt dat, met name in de culturele economische 
sectoren (Nieuwe Media, televisie, reclame, en dergelijke) ondernemers en werknemers 
het van cruciaal belang vinden om te werken en te wonen in een milieu dat hun 
creativiteit stimuleert (Helbrecht, 1998). Uit diepte-interviews blijkt dat het gevoel dat 
deze mensen bij een stedelijke omgeving hebben welhaast doorslaggevend is voor de 
locatiekeuze van werk- of woonplek. 
 
Het is lastig om concreet aan te geven waarom de ene stad wel zo’n bepaald klimaat heeft 
en de ander niet. Vaak echter wordt een diverse stedelijke bevolkingssamenstelling 
opgevoerd als een voorwaarde voor een aantrekkelijke stedelijke ambiance. Dit rapport 
biedt geen plaats om deze veronderstelling te toetsen. Het is echter belangrijk om te 
beseffen dat het economische en culturele succes van een stad niet zonder meer kan 
worden toegeschreven aan een kleine groep stedelingen, of die nu worden omschreven als 
de hoger opgeleiden, de stedelijke elite, of de absolute top. 
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De stad moet als plaats om te wonen nu alsook in de toekomst ruimte bieden aan zeer 
verschillende groepen mensen. De vraag is of steden hun beleid voldoende afstemmen op 
de uiteenlopende woonvoorkeuren van deze groepen. De precieze woonlocatie van deze 
mensen zal afhangen van tal van factoren, zoals woonwensen, het aanbod van woningen 
en allerlei incidentele of structurele factoren (onder meer gemeentelijk beleid) die de 
toegang tot de woningmarkt beïnvloeden.  
 
Maar bieden steden die ruimte daadwerkelijk? Het lijkt er op dat steden wat 
woningmarkt- en huisvestingsvraagstukken betreft blijven steken in een traditioneel 
denkraam. Eerder werd door ons daarom de vraag gesteld of steden, die hun economische 
en culturele ambities sterk richten op het binnenhalen en binden van hoogwaardige 
bedrijvigheid en activiteiten, zulke ambities ook doorvertalen in beleid ten aanzien van 
huisvesting, de woningmarkt en woonmilieuontwikkeling (zie Wonen in de ambitieuze 
stad, Arnoldus & Musterd, 2002). Dat blijkt nauwelijks het geval te zijn. Veel steden met 
internationale ambities besteden vooral aandacht aan de onderkant van de woningmarkt. 
Als er al beleid gericht wordt op andere groepen is dat in de regel in de vorm van 
knelpuntenbeleid, ad hoc maatregelen die genomen worden als zich bij de betreffende 
groepen al problemen voordoen. Bovendien blijkt een regionale benadering van 
dergelijke knelpunten op de woningmarkt zeker geen vanzelfsprekendheid in de 
onderzochte steden. 
 
 
1.3 Regionale afstemming van ontwikkeling van woonmilieus 
 
Bij regionale afstemming van woonmilieuontwikkeling spelen twee hoofdvragen een rol. 
In de eerste plaats moet duidelijk worden gemaakt wat het doel van afstemming is. De 
tweede vraag heeft betrekking op de wijze waarop afstemming bestuurlijk vorm moet 
krijgen. Beide vragen zijn van belang om meer zicht te krijgen op de mate waarin 
Amsterdam bepaalde cruciale groepen op de woningmarkt passende huisvesting kan 
bieden. In deze paragraaf wordt een korte reflectie gegeven op beide vragen. 
 
Afstemming moet een bepaald doel dienen. Lokale overheden erkennen over het 
algemeen dat de woningmarkt zich weinig aantrekt van gemeentegrenzen. Afhankelijk 
van de institutionele context hebben lokale overheden een bepaalde invloed op de 
woonmilieuontwikkeling binnen de grenzen van het eigen gebied. Amsterdam heeft 
bijvoorbeeld een relatief grote zeggenschap over de woonmilieus die in de gemeente 
worden gebouwd. Bovendien is de gemeente eigenaar van de grond en zodoende altijd als 
partij betrokken bij de ontwikkeling van woonmilieus. 
 
Lokale overheden staat over het algemeen een bepaald beeld voor ogen van het eigen 
gebied. Amsterdam is op zoek naar de ‘complete stad’, Londen streeft een zo divers 
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mogelijk samengestelde stedelijke bevolking na, en de banlieues van Parijs willen vooral 
wat meer draagkrachtige huishoudens binnen de gemeentegrenzen. Verschillende lokale 
overheden kunnen er zo uiteenlopende ideeën op nahouden over de woonmilieus die zij 
binnen de eigen grenzen willen hebben. Regionale afstemming is bedoeld om uit deze 
verschillende ideeën en belangen een soort collectief regionaal belang te destilleren. Hoe 
zo’n belang er concreet uit ziet verschilt mogelijk per stedelijke regio. In latere 
hoofdstukken zal op deze vraag worden ingegaan voor twee Europese stedelijke regio’s 
en Amsterdam. 
 
Ongeacht het doel van afstemming, moet regionale samenwerking op de een of andere 
manier georganiseerd worden. Er zijn tal van institutionele arrangementen te bedenken 
waarbinnen dat zou kunnen. Het loont om een beknopte inventarisatie te maken van 
verschillende bestuurlijke aspecten waarmee rekening dient te worden gehouden bij 
vergelijking van afstemming in verschillende steden. Drie aspecten moeten worden 
genoemd. 
 
Ten eerste hebben lokale overheden bij regionale samenwerking niet alleen te maken met 
elkaar, maar ook met hogere (en soms zelfs nog lagere) overheden. De gemeente 
Amsterdam heeft bijvoorbeeld een relatief grote zeggenschap op het gebied van 
ruimtelijke ontwikkeling, maar blijft in zekere opzichten ondergeschikt aan beslissingen 
op een hoger niveau, of dat nu de provincie is, het Rijk of zelfs het Europese niveau. Een 
stad als Genève, als case vertegenwoordigd in Wonen in de ambitieuze stad, beschikt over 
een uiterst mager instrumentarium om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van 
woonmilieus. De meeste bevoegdheden in die sfeer komen in Zwitserland toe aan het 
kanton. Zodoende moet er bij een vergelijking van regionale samenwerking rekening 
worden gehouden met de verticale intergouvernementele verhoudingen. 
 
Voorts wordt de werkelijke invloed van lokale overheden op woonmilieuontwikkeling 
ook bepaald door de rol die private partijen spelen. Opnieuw kan worden vastgesteld dat 
Amsterdam, als grondeigenaar, een sterke positie heeft ten opzichte van veel andere 
steden. Toch is ook Amsterdam steeds meer afhankelijk van de investeringen die private 
partijen doen. Bij dit tweede aspect gaat het om publiek-private verhoudingen die invloed 
kunnen hebben (zowel in positieve als negatieve zin) op het functioneren van regionale 
samenwerking. Het is bovendien goed denkbaar dat private partijen vertegenwoordigd 
zijn in een institutioneel verband dat gericht is op regionale woonmilieuontwikkeling. 
 
Een derde opmerking heeft betrekking op de horizontale intergouvernementele 
verhoudingen waarmee afstemming wordt nagestreefd. Het gaat daarbij om coördinatie 
tussen overheden van hetzelfde bestuursniveau. In Amsterdam bestaat het Regionaal 
Orgaan Amsterdam (ROA) als uitvloeisel van de Kaderwet Bestuur in Verandering. De 
ROA is in feite een samenwerkingsverband van gemeenten waarbij samenwerking op 
bepaalde vlakken een verplichtend karakter heeft. In Londen bestaat sinds een tweetal 
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jaren (weer) een metropolitaan bestuursniveau. Dat niveau is een afzonderlijke 
bestuurslaag, die voor de ontwikkeling van woongebieden echter sterk afhankelijk is van 
de Londense stadsdelen (boroughs). Er kan gesteld worden dat in de Engelse hoofdstad 
problemen van afstemming tussen de boroughs (horizontale afstemming) zijn vervangen 
door afstemmingsproblemen tussen verschillende bestuurslagen (verticale afstemming).  
 
Deze drie aspecten, de verticale intergouvernementele verhoudingen, de publiek-private 
verhoudingen en de horizontale intergouvernementele verhoudingen vormen dimensies 
waarlangs de problematiek van regionale afstemming gestructureerd kan worden. In het 
conclusiehoofdstuk wordt teruggekomen op het relatieve belang van elk van deze drie 
vormen van relaties voor regionale coördinatie. 
 
 
1.4 Opbouw van de rapportage 
 
Amsterdam wordt in deze rapportage vanuit een internationaal perspectief bezien. Daarbij 
wordt aansluiting gezocht bij de steden die Wonen in de ambitieuze stad al werden 
geselecteerd: Barcelona, Genève, Londen, Milaan, München en Parijs. Gezien het 
beschikbare financiële en tijdsbudget, was het onhaalbaar om al deze steden in het 
onderzoek te betrekken. Twee steden, Barcelona en München, zijn daarom aangewezen 
als hoofdcases voor vergelijking met Amsterdam. Beide steden hebben grote 
internationale ambities en zetten sterk in op relatief jonge sectoren zoals ICT en Nieuwe 
Media. Barcelona behoort tot de steden die een succesvolle transformatie van 
industriestad tot dienstenstad hebben doorlopen. Het profiel van München is nooit zo 
sterk door industrie gedomineerd als dat van Barcelona, maar die verschillen zijn 
inmiddels grotendeels verdwenen. Qua omvang en inwonertallen laten beide steden zich 
tamelijk geod met Amsterdam vergelijken. 
 
Het rapport kent de volgende opbouw. Hoofdstuk 2 en 3 bevatten analyses van 
respectievelijk Barcelona en München. Voor beide steden wordt een kort overzicht 
gegeven van de economische transformaties die in de stad hebben plaatsgevonden. 
Vervolgens wordt het demografisch profiel van de stad in kaart gebracht. Voor zover 
mogelijk wordt aangegeven waar bepaalde groepen uit dat demografisch profiel wonen in 
de stad. Op basis van deze gegevens worden in de derde sectie van elk hoofdstuk de 
vragen gesteld welke vorm van regionale afstemming van woonmilieuontwikkeling in de 
betreffende stad wordt nagestreefd, en hoe die afstemming bestuurlijk georganiseerd 
wordt. 
 
Vergelijkingen van steden staan centraal in hoofdstuk 4. Dat hoofdstuk confronteert de 
Amsterdamse situatie met de uitkomsten van de analyses van Barcelona en München. De 
conclusies en aanbevelingen die volgen uit die vergelijking zijn samengevat in het vijfde 
hoofdstuk. 
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De gebruikte statistische data zijn grotendeels afkomstig van lokale of nationale bureaus 
voor onderzoek en statistiek, en uit eerder verricht onderzoek. Het laagste schaalniveau 
waarvoor gegevens beschikbaar zijn, is in de meeste gevallen het niveau van stadsdelen 
en soms van buurten. De Amsterdamse gegevens zijn voor een groot deel gemeten op 
postcodeniveau. Enkele gegevens konden niet verkregen worden met een meetniveau 
lager dan dat van de gemeente. Met name met betrekking tot woonlocaties van bepaalde 
groepen in de stad was het soms vrijwel onmogelijk om de gewenste gegevens te 
verkrijgen. In de betreffende hoofdstukken zal op dataverzameling worden 
teruggekomen.  
 
Gegevens omtrent regionale afstemming van woonmilieuontwikkeling zijn grotendeels 
vergaard uit licht gestructureerde interviews met sleutelpersonen in de twee onderzochte 
buitenlandse steden. In Barcelona zijn gesprekken gehouden bij AMB, Associació pla 
estratègic de Barcelona, Barcelona 2004, Barcelona Regional, BCN Activa, Diputació de 
Barcelona en de Federació de Municipis de Catalunya. In München bij Initiative MAI 
e.V., Landeshauptstadt München: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, 
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, Regierung von Oberbayern, 
Regionaler Planungsverband, Statistisches Amt der Landeshauptstadt München en de 
Technische Universität München. 
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2 Barcelona 
 
 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Barcelona viert in 2002 het jaar van de beroemde architect Gaudí. Overal in de stad wordt 
de aandacht gevestigd op de opvallende gebouwen die door de architect ontworpen 
werden. Het jaar van Gaudí past in een schema van gethematiseerde jaren dat doorloopt 
tot 2004 als in Barcelona het Forum Universals de les Cultures, het Universele Forum 
van de Culturen zal worden gehouden.1 Dit festival, vaak kortweg aangeduid als 
Barcelona 2004, is bedoeld als het eerste grote evenement in de stad sinds de Olympische 
Spelen die Barcelona in 1992 op de internationale kaart zetten. 
 
De ‘festivalstad’ is in de afgelopen tien tot twintig jaar een veelgehoorde term geworden, 
en in geval van Barcelona is die benaming zeker niet misplaatst. Stedelijke ontwikkeling 
is in de Catalaanse hoofdstad vrijwel onlosmakelijk verbonden geraakt met festivals en 
thematisering. Zowel de daadwerkelijke vernieuwings- en nieuwbouwprojecten als 
economische en culturele visies op de toekomst van de stad worden in hoge mate 
opgehangen aan evenementen. De voorbereidingen voor de Olympische Spelen gingen 
gepaard met grootschalige vernieuwing en herstructurering van verschillende stadsdelen. 
Bovenal werden de Spelen gezien als het sluitstuk van de overgang van Barcelona van 
industrie- naar dienstenstad. 
 
Barcelona wordt over het algemeen beschouwd als een stad die een dergelijke 
transformatie succesvol heeft doorgemaakt. De lokale overheid is zich sterk bewust van 
deze geslaagde transitie en anticipeert al op komende veranderingen, die, als ze niet uit 
zichzelf starten, zoveel mogelijk in gang moeten worden gezet. Als dienstenstad wil 
Barcelona een volgende transformatieperiode ingaan; de stad moet een culturele 
kennisstad worden. Hoewel niet geheel duidelijk is wat met dit concept bedoeld wordt, is 
de lading ervan helder. Ook de dienstenstad zoals we die nu kennen is aan verandering 
onderhevig en de succesvolle stad van de toekomst zal de stad zijn waar ruimte bestaat 
voor een groeiende kenniseconomie. In de visies van Barcelona vormt cultuur de motor 
achter de kennisstad (Associació pla estratègic de Barcelona, 1999). Culturele 
voorzieningen en een divers cultureel klimaat worden beschouwd als voldoende, zo niet 
noodzakelijke voorwaarden om de stad aantrekkelijk te maken voor de kenniseconomie.  
 

                                                 
1 Zo was 2000 het jaar van de muziek, werd 2001 het jaar van de kunst in het algemeen en zal 2003 in het 
teken staan de sport, en in het bijzonder van de zwemsport. 
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In het eerder genoemde rapport Wonen in de ambitieuze stad werd echter al 
geconcludeerd dat deze grote nadruk op de kennisstad nog maar beperkt wordt vertaald in 
de wijze waarop de lokale overheid woningmarktvraagstukken benadert. Waar en hoe de 
kenniswerker in Barcelona woont, heeft totnogtoe niet sterk de interesse gewekt van de 
gemeente, hoewel de stad zich bewust is van het belang van de aanwezigheid van 
groepen zoals studenten (de toekomstige kenniswerkers).  
 
In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de betekenis van de ‘kenniswerkers’ is voor 
Barcelona. Het hoofdstuk bestaat globaal uit twee delen. In het eerste deel wordt het 
economisch en demografisch profiel van Barcelona belicht en wordt een indruk gegeven 
van de woonlocaties van de kenniswerkers. In het tweede deel van het hoofdstuk wordt 
de aandacht verschoven naar het belang dat de lokale overheid aan de kenniswerkers 
hecht en aan de vraag hoe vanuit regionaal-stedelijk perspectief wordt omgegaan met de 
ontwikkeling van woonmilieus. 
 
 
2.2 De kenniswerkers van Barcelona 
 
In de jaren 1970 belandde Barcelona in een economische crisis. De industriële sector, die 
jarenlang vrijwel continu expandeerde stortte in en het aantal werklozen steeg 
aanzienlijk. Veel industriële bedrijvigheid vertrok uit de stad, op zoek naar goedkopere 
locaties – soms overigens slechts een tiental kilometers buiten de stad. Barcelona voelde 
de gevolgen van een economische transformatie die zich op een veel hoger schaalniveau 
voor begon te doen. Veel westerse steden kregen te kampen met deïndustrialisering. Voor 
Barcelona was die ontwikkeling echter extra voelbaar, doordat de economische 
bedrijvigheid in de stad sterk leunde op de secundaire sector; Barcelona was een blue 
collar stad. 
 
Inmiddels is het belang van de industriële sector behoorlijk afgenomen. Het aandeel van 
de secundaire sector lag gemeten naar werkgelegenheid in juni 2001 op iets meer dan 
twintig procent (zie tabel 2.1). In hoeverre deze verschuiving in de economische 
productiestructuur is te danken aan overheidsingrijpen blijft een discussiepunt. Het is 
echter een feit dat de gemeente Barcelona alsook de regio Catalonië grote inspanningen 
hebben gedaan om de opkomst van de dienstensector in de stad te stimuleren. 
 
Die inspanningen kunnen niet los worden gezien van de politieke betekenis die Barcelona 
tegen, en na de val van de dictatuur kreeg toegedicht. Barcelona moest, als hoofdstad van 
de regio Catalonië, een tegenwicht vormen tegen de zetel van de nationale regering, 
Madrid. De internationale profilering van Barcelona was aanvankelijk dan ook vooral een 
poging om de greep van de Spaanse staat te verzwakken. Toen naderhand, en in het 
bijzonder na de Olympische Spelen bleek dat Barcelona er inderdaad in geslaagd was 
zichzelf op de kaart te zetten en economische groei grotendeels daaraan werd 
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toegeschreven, werd internationalisering hoofdzakelijk als stimulans voor economische 
ontwikkeling gezien. De drang naar internationale profilering middels internationale 
evenementen die in eerste instantie een politieke inzet was, werd uiteindelijk de 
belangrijkste economische ontwikkelingsstrategie van Barcelona. 
 
Die strategie is inmiddels niet meer beperkt tot de gemeente Barcelona. In de loop der 
jaren is de stad zich steeds meer gaan beschouwen als het centrum van een metropolitaan 
gebied met ongeveer vier miljoen inwoners. Darrop zal in het tweede deel van dit 
hoofdstuk worden teruggekomen, wanneer de regionale afstemmingsproblematiek 
centraal staat. Hier volstaat te vermelden dat Barcelona in metropolitaan perspectief qua 
werkgelegenheid in bepaalde opzichten duidelijk verschilt van de omliggende gemeenten. 
 
Om enige vergelijking tussen Barcelona en het ommeland mogelijk te maken is in tabel 
2.1 de verdeling van de werkgelegenheid over verschillende economische sectoren 
weergegeven voor de gemeente Barcelona en voor de metropolitane regio Barcelona. Op 
de afbakening van deze regio zal in paragraaf 2.4 nader worden ingegaan. Uiteraard 
wordt de gemeente Barcelona tot de metropolitane regio gerekend. De gegevens in de 
tabel hebben echter betrekking op het metropolitane gebied exclusief de gemeente 
Barcelona. Daarnaast is in de tabel onderscheid gemaakt tussen de beroepsbevolking die 
in loondienst werkt en degenen die zelfstandige zijn.  
 
Werkgelegenheid is ongeveer gelijk verdeeld over Barcelona en de rest van de 
metropolitane regio, hoewel het aandeel zelfstandigen in de stad beduidend lager is dan 
erbuiten. Het duidelijkste verschil in de structuur van de werkgelegenheid is te vinden in 
de verdeling tussen de industrie- (secundair plus constructie) en dienstensector. Terwijl in 
Barcelona zo’n tachtig procent van de werkgelegenheid in de dienstensector valt, ligt dat 
percentage in de rest van de metropolitane regio beduidend lager. In het ommeland van 
Barcelona is nog altijd tamelijk veel industrie te vinden. Industrie is in Barcelona 
tegenwoordig vrijwel uitsluitend nog te vinden in de Zona Franca, een overigens redelijk 
groot aaneengesloten industrieel gebied, dat gedomineerd wordt door havenactiviteiten. 
Ook onder de zelfstandig ondernemers zijn er in Barcelona relatief minder actief in de 
industriesector dan in de rest van het metropolitane gebied. Verder valt op dat de 
metropolitane regio sterk verstedelijkt is; het aandeel landbouw, visserij en mijnbouw is 
ook voor de metropolitane regio verwaarloosbaar klein. 
 
Over het geheel kan gesteld worden dat zowel Barcelona als het overige metropolitane 
gebied worden gedomineerd door de dienstensector, en dat binnen die sector handel en 
particuliere dienstverlening de meeste werkgelegenheid bieden. Nog relatief afwezig is de 
ICT-sector, die juist een belangrijke inzet is van het streven om van Barcelona een 
kennisstad te maken. 
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Tabel 2.1: Structuur van de werkgelegenheid in Barcelona en de Metropolitane 
Regio, juni 2001 

 Barcelona RMB* (exclusief Barcelona)
 %  %
 Werknemers in loondienst 
Landbouw en visserij 
(primair) 

 1 193 0,1 1494 0,2

Industrie (secundair) 127 185 15,2 311 326 36,1
Constructie (secundair) 47 432 5,7 83 736 9,7
Diensten (tertiair) 661 058 79,0 466 309 54,0
- Handel en reparatie 130 968 15,6 171 755 19,9
- Catering en hotels 43 806 5,2 35 653 4,1
- Transport 39 954 4,8 33 398 3,9
- Vervoer, opslag en 
communicatie 

14 409 1,7 2 420 0,3

- Bank- en 
verzekeringswezen 

44 071 5,3 11 695 1,4

- Onroerend goed en 
verhuur 

14 852 1,8 9 971 1,2

- Informatie en 
onderzoek 

20 175 2,4 7 301 0,8

- Overige particuliere 
diensten 

139 199 16,6 58 044 6,7

- Overheid en 
internationale 
organisaties 

59 373 7,1 33 109 3,8

- Onderwijs 41 223 4,9 28 248 3,3
- Gezondheidszorg 55 688 6,7 39 780 4,6
- Overige publieke 
diensten 

58 340 7,0 33 935 3,9

Niet geclassificeerd 26 0,0 67 0,0
Totaal werknemers 836 894 100,0 862 932 100,0
 Zelfstandig ondernemers 
Primair 148 0,1 1 254 0,6
Secundair 12 134 10,6 29 374 14,2
Constructie (secundair) 8 209 7,1 32 954 15,9
Tertiair 94 175 81,9 142 698 69,0
Niet geclassificeerd 274 0,2 397 0,2
Totaal zelfstandigen 
 

114 940 100,0 206 677 100,0

Totaal 951 834  1 069 609 
*Metropolitane regio Barcelona 
Bron: Ajuntament de Barcelona, 2001 

 
 
In de gegevens over de werkgelegenheid zijn geen data opgenomen over toekomstige 
kenniswerkers, de studenten. Halverwege 2000 waren er in totaal 173 762 studenten 
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ingeschreven aan de universiteiten en hogescholen van Barcelona.2 Hieronder valt ook de 
Vrije Universiteit Barcelona, die is gevestigd in een van de buurgemeenten. Ongeveer 
een tiende van de bevolking van Barcelona is student. 
 
Deze toekomstige kenniswerkers dragen bij aan het veranderende bevolkingsprofiel van 
Barcelona in termen van opleidingsniveau. Van de bevolking van 16 jaar en ouder heeft 
16 procent een universitair opleidingsniveau. Iets meer dan een kwart heeft minimaal 
HBO-niveau. Conform de internationale trend neemt het gemiddelde scholingsniveau ook 
in Barcelona toe. Voor een deel is dat toe te schrijven aan de gemiddeld hogere opleiding 
die jongere generaties genieten vergeleken met hun ouders en grootouders. Er is helaas 
geen data beschikbaar om aan te geven in hoeverre Barcelona de mensen die in de stad 
een hogere opleiding hebben genoten aan zich weet te binden, of hoeveel er na afronding 
van hun studie de stad (weer) verlaten.  
 
Een andere indicator van binding van hoger geschoolden, en tevens een factor die 
bijdraagt aan het veranderende bevolkingsprofiel, wordt gevormd door buitenlanders die 
zich in de stad aandienen. Voor Barcelona zijn recente gegevens beschikbaar met 
betrekking tot de herkomst en het opleidingsniveau van migranten. Deze gegevens 
verschaffen geen uitsluitsel over het beroep dat, of de functie die deze mensne uitoefenen, 
maar kunnen wel dienen als indicatie van het soort migranten dat naar Barcelona komt. In 
tabel 2.2 is voor twee meetjaren het aantal in Barcelona woonachtige buitenlanders 
weergegeven. De ‘buitenlander’ is gedefinieerd als iemand met een andere dan de 
Spaanse nationaliteit die ingeschreven staat als woonachtig in Barcelona. Opgemerkt 
dient te worden dat in Barcelona, vanwege de historische banden tussen Spanje en het 
Zuid-Amerikaanse continent, veel Latijns-Amerikaanse migranten wonen. De 
Ecuadorianen vormden in januari 2002 met 17 975 mensen de grootste groep 
buitenlanders. 
 
Tussen 1996 en 2002 steeg het percentage buitenlanders in Barcelona van een kleine twee 
procent naar bijna acht procent. Dat is een aanmerkelijke stijging die aangeeft dat de stad, 
en in zekere zin ook Spanje meer in het algemeen, een toenemend interessante 
bestemming voor internationale migranten is. Hoewel alle groepen buitenlanders in 
absolute termen zijn toegenomen, nam vooral het aantal Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse 
en Aziatische migranten sterk toe. Westerse migranten (waarbij in dit geval ook 
Japanners worden gerekend) vormen een groep van rond de 19 000 buitenlanders, 
ongeveer 1,3 procent van het totaal aantal inwoners van Barcelona en 16,7 procent van 
het aantal mensen met een andere dan Spaanse nationaliteit die in de stad wonen. 
 
                                                 
2 Universiteit van Barcelona (65 755), Vrije Universiteit Barcelona (38 793), Technische Universiteit 
Catalonië (35 255), Universiteit Pompeu Fabra (9 075), Universiteit Ramon Llull (13 574), Open 
Universiteit de Catalunya (9 371), Universiteit Internacional de Catalunya (1 939). Statistische gegevens in 
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Tabel 2.2: Buitenlanders in Barcelona, maart 1996, januari 2002 

Herkomst 1996 2002 verandering 1996-
2002 (%)

Europa 9 407 22 924 143,6
-EU 
 

8 412 16 211 92,7

Azië 5 576 17 934 221,6
-Japan 
 

803 881 9,7

Afrika 
 

4 044 13 893 243,5

Amerika 10 213 58 944 477,1
-VS, Canada 
 

824 1 413 71,5

Oceanië 76 114 50,0
Overig/onbekend 
 

38 - -

Totaal 29 354 113 809 287,7
Bron: Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona 

 
 
Het migrantenprofiel van Barcelona wordt dus voor een groot deel bepaald door niet-
westerse migranten, waarvan overigens niet zonder meer gezegd kan worden dat ze laag 
zijn opgeleid of de minder betaalde banen invullen. De gegevens uit tabel 2.3 geven 
daarover meer uitsluitsel. In die tabel is volgens een soortgelijke classificatie als in de 
bovenstaande tabel een nadere onderverdeling van migranten gemaakt naar 
scholingsniveau. Deze gegevens vertellen echter niets over de vestigingsduur van de 
buitenlanders in Barcelona. Er kunnen derhalve geen conclusies worden getrokken over 
het scholingsniveau van de buitenlanders op het moment dat zij in Barcelona aankomen; 
het kan immers heel goed zijn dat een buitenlander een deel van, of zelfs zijn hele 
opleiding in de stad genoten heeft.  
 
De westerse landen zijn in de tabel geclassificeerd onder ‘overig’. Dat had anders 
gekund, maar deze classificatie is direct overgenomen van de door de gemeente 
gehanteerde indeling. Die indeling geeft op zich al interessante informatie over de 
interesse van Barcelona in de migranten uit geïndustrialiseerde landen. Die is namelijk 
gering. De beleidsaandacht gaat vooral uit naar de niet-westerse migranten die qua 
scholing inderdaad lager scoren dan de westerse buitenlanders. Van de westerse 
migranten van 16 jaar en ouder is meer dan de helft hoogopgeleid. Slechts 18 procent 

                                                                                                                                                  
de tekst zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig van het Departament d’Estadística, Ajuntament de 
Barcelona, het Bureau voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Barcelona. 
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heeft basisonderwijs als hoogste opleiding genoten. Onder de andere migrantengroepen is 
de verdeling anders. Onder buitenlanders uit het Midden-Oosten, Centraal- en Oost-
Europa en uit Latijns-Amerika is een kwart tot een derde hoogopgeleid, terwijl vooral 
onder de Centraal-Aziatische en Afrikaanse migranten een meerderheid niet meer dan 
basisonderwijs heeft gehad. 
 
Tabel 2.3: Opleidingsniveau van in Barcelona woonachtige buitenlanders van 16 
jaar en ouder, januari 2002 
 Aantal % 

basisschool
% 

middelbaar
% hoger 
opgeleid 

% onbekend

Midden-
Oosten 

995 34,5 31,3 33,2 1,1

Centraal-
Azië 

10 152 78,9 11,3 8,1 1,8

Zuidoost-
Azië 

3 625 50,4 25,3 20,4 3,8

Noord-
Afrika en 
Magreb 

9 550 74,7 15,5 8,4 1,5

Subsahara 
Afrika 

2 003 67,0 21,0 10,1 1,9

Centraal-
Afrika 

321 38,0 38,6 19,9 3,4

Centraal-
Amerika 

7 533 43,1 28,1 26,5 2,3

Zuid-
Amerika 

41 980 38,5 34,5 25,2 1,8

Centraal- en 
Oost-Europa 

5 152 37,2 28,6 33,3 0,9

Overig (1 
 

17 394 18,4 26,3 53,5 1,8

Totaal 98 705 43,9 27,4 26,9 1,8
(1 EU-landen, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Malta, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, 
Vaticaanstad, Cyprus, VS, Canada, Japan en Oceanië 
Bron: Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona 
 
 
Het zwaartepunt van de werkgelegenheid in Barcelona ligt bij de dienstensector. Toch 
neemt industrie, zeker wanneer de stad in regionaal perspectief wordt gezien, nog altijd 
een belangrijk aandeel in, in de structuur van de werkgelegenheid. Het aantal migranten 
uit geïndustrialiseerde landen is met ongeveer eenzesde niet heel hoog, maar daarbij moet 
bedacht worden dat Barcelona traditioneel veel migranten uit Latijns-Amerika aantrekt. 
Aangaande de woningmarkt moet Barcelona rekening houden met een groeiend aantal 
mensen dat werkzaam is in hoogwaardige dienstverlening, maar ook met een nog altijd 
forse groep welhaast ‘traditionele’ industriearbeiders. In de volgende paragraaf zal 
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blijken dat duidelijke ruimtelijke verschillen bestaan tussen de woonlocaties van deze 
verschillende groepen mensen. 
 
 
2.3 De woonmilieus van de kenniswerkers 
 
Wie in Barcelona wil wonen is vrijwel altijd aangewezen op een koopappartement. Bijna 
iedereen in Barcelona woont in appartementen. Meer dan negentig procent van de 
woningvoorraad bestaat uit etagewoningen in gestapelde bouw. Opmerkelijk is verder de 
hoge eigendomsquote; nog geen kwart van de huishoudens woont in een huurwoning. 
Appartementen zijn er echter wel in verschillende prijsklassen en met verschillende 
kwaliteitskenmerken, zodat niet zonder meer gesproken kan worden van homogene 
woonmilieus. 
 
Spanje is in Europa uniek in de verhouding tussen koop- en huurwoningen. Terwijl de 
kritiek in Amsterdam luidt dat het aanbod van koopwoningen te klein is, is de vermeende 
onbalans in Barcelona juist tegenovergesteld. Driekwart van de huishoudens woont in een 
koopwoning, en het overige kwart grotendeels in particuliere huurwoningen. De sociale 
huursector maakt slechts enkele procenten van het woningbestand uit. Het hoge aandeel 
koopwoningen is ten dele het resultaat van een actief overheidsbeleid in de tweede helft 
van de twintigste eeuw om het eigen woningbezit onder alle lagen van de bevolking te 
stimuleren. Op grote schaal werden gesubsidieerde koopappartementen gebouwd. 
Inmiddels is de overheidssteun voor het verwerven van een koopwoning sterk 
afgenomen. Speciale maatregelen om woningen betaalbaar te houden voor lagere 
inkomensgroepen zijn wegbezuinigd. Deze groepen komen ook in de kleine huursector 
nauwelijks aan het bod. Bovendien is het lang gevoerde regiem van vaste prijzen voor 
veel huurwoningen losgelaten waardoor in korte tijd de huren aanzienlijk zijn gestegen. 
 
De vrije markt wordt, kortom, veel ruimte gegeven in Barcelona. Het kan verwacht 
worden dat dit zichtbaar is in de woonlocaties van verschillende groepen op de 
woningmarkt. Om een indruk te krijgen van de geografie van de kenniswerkers in 
Barcelona, wordt in het navolgende een analyse gemaakt van de woonlocaties van 
verschillende beroepsgroepen, en wordt gekeken waar mensen met een bepaald 
scholingsniveau wonen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de woonlocaties van de 
verschillende groepen buitenlanders in Barcelona. Alvorens over te gaan tot presentatie 
van de analyseresultaten moeten eerst enkele opmerkingen over de gebruikte data en de 
verwerking van die data worden gemaakt. 
 
Voor Barcelona kon ten behoeve van dit onderzoek over relatief veel en recente data 
worden beschikt. Bovendien is die data beschikbaar op een betrekkelijk laag meetniveau, 
waardoor vrij gedetailleerde kaartbeelden van woonlocaties konden worden gemaakt. De 
data hebben betrekking op verschillende meetjaren, (1996, 2000 en 2002). De gegevens 
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met meetjaar 1996 zijn ontleend aan de toen uitgevoerde volkstelling, waarin onder meer 
is gevraagd naar opleidingsniveau en beroep. Het opleidingsniveau is uit meer reguliere 
statistische datasets ook beschikbaar voor het jaar 2000. Gegevens over nationaliteiten 
zijn ook voor recentere jaren beschikbaar. Het was helaas niet goed mogelijk om een 
indruk te geven van de woonlocaties van studenten. Die zijn in de census van 1996 wel 
geteld, maar samengevoegd met scholieren, zodat een sterk vertekend kaartbeeld ontstaat, 
dat niet is te corrigeren. Verzamelde data zijn gemeten op het niveau van statistische 
onderzoeksgebieden (248 in totaal), dan wel op dat van statistische zones (38 in totaal). 
Geen van beide indelingen berust op een woonmilieutypologie, maar de figuren laten wel 
toe uitspraken te doen over de directe woonomgeving van de onderzochte groepen. 
 
Om een indruk te krijgen van de woonlocaties van kenniswerkers in Barcelona is voor 
een drietal kenmerken onderzocht waar mensen met die kenmerken in de stad 
oververtegenwoordigd zijn. De mate van oververtegenwoordiging is uitgedrukt in de 
zogeheten locatiequotiënt. Deze maat geeft aan of in het gemeten gebied het aandeel van 
een bepaalde groep groter of kleiner is dan het aandeel van die groep in de stad als 
geheel. Een locatiequotiënt groter dan 1 betekent dat de betreffende groep mensen in dat 
gebied is oververtegenwoordigd, een locatiequotiënt kleiner dan 1 juist dat er sprake is 
van ondervertegenwoordiging. De mate van oververtegenwoordiging geeft een indruk 
van ruimtelijke concentratie van de onderzochte groep mensen.3 
 
In figuur 2.1 is allereerst weergegeven waar in Barcelona hoogopgeleiden vooral wonen. 
Een hoogopgeleide is gedefinieerd als iemand die een studie heeft afgerond op 
universitair niveau, of op niveau van hoger beroepsonderwijs. De 
oververtegenwoordiging van hoogopgeleiden is gemeten ten opzichte van de 
woonachtige bevolking van 16 jaar en ouder. 
 
Uit de figuur blijkt een duidelijke scheiding tussen gebieden waar relatief veel 
hoogopgeleiden wonen en gebieden waar deze groep verhoudingsgewijs weinig woont. 
Vooral de meer van het centrum afgelegen woongebieden in de stadsdeel Les Corts en 
Sarrià-Sant Gervasi zijn populair onder de hoger geschoolden. Het mag niet verbazen dat 
dit tevens de stadsdelen zijn met de hoogste woningprijzen. Verder komt een behoorlijke 
oververtegenwoordiging voor in l’Eixample (de Uitbreiding). Dit stadsdeel is een 
stedenbouwkundig stokpaardje van Barcelona, vanwege de strakke planning en 

                                                 
3 De locatiequotiënt wordt berekend als het percentage van de betreffende groep in de onderzochte 
statistische zone gedeeld door het percentage van die groep in alle zones samen. In formule:  
LQ =  Xa / Xi    
 Ya / Yi    
(Xa is het aantal mensen van groep X in gebied a, Xi is het aantal mensen van mensen van groep X in 
gebied i, Ya is het aantal mensen van groep Y in gebied a, Yi is het aantal mensen van groep Y in gebied i, 
verder geldt dat X is een onderdeel van Y en a is een onderdeel van i.) 
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eenvormige ruimtelijke opbouw. Het is een druk woonmilieu met weinig openbaar groen, 
maar met veel winkels, bars en eetgelegenheden. 
 
Figuur 2.1: Woonlocaties van hoogopgeleiden in Barcelona, locatiequotiënt, 2000  

Hoger opgeleiden in Barcelona, 2000
(locatiequotient)

2,0 - 2,6   (24)
1,5 - 2,0   (24)
1,0 - 1,5 (oververtegenwoordiging)   (55)
0,5 - 1,0 (ondervertegenwoordiging)  (82)
0,0 - 0,5   (63)

Les Corts

Sarria-Sant Gervasi

l'Eixample

Olympisch DorpOude Centrum
(Ciutat Vella)

 
Bron: auteurs, op basis van gegevens Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona 
 
 
In het oude centrum van Barcelona is het beeld gedifferentieerder. In sommige gedeelten 
zijn de hoogopgeleiden relatief oververtegenwoordigd, terwijl ze met name in het 
westelijke deel juist weinig wonen. Dit zijn de wijken waar stadsvernieuwing nog weinig 
heeft plaatsgevonden. In de meer centrale, wel vernieuwde gebieden is het aandeel 
hoogopgeleiden groter. 
 
Ten slotte valt het gebied van het Olympisch Dorp op als een wijk waar veel 
hoogopgeleiden wonen. De wijk is in de toeloop naar de Olympische Spelen ontstaan, en 
grotendeels door private partijen ontwikkeld. Iets ten oosten van dit stadsgedeelte ligt het 
vernieuwingsgebied waar het terrein voor Barcelona 2004 is gepland, en waar een zeer 
luxe stedelijk woonmilieu wordt ontwikkeld. Het valt te verwachten dat de oostelijk van 
het centrum gelegen kuststrook van Barcelona een gebied wordt met een hoge 
aantrekkingskracht op hoger opgeleiden, en in elk geval een woonmilieu waar het wonen 
het slechtst betaalbaar is voor de hogere inkomensgroepen. 
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In de figuren 2.2, 2.3 en 2.4 zijn respectievelijk de oververtegenwoordiging van 
universitair gepromoveerden (veelal kenniswerkers in de sfeer van onderzoek en 
wetenschap), werknemers in de financiële dienstverlening, en architecten weergegeven. 
De laatsgenoemde groep geeft een aanwijzing van woonlocaties van de meer creatieve 
kenniswerkers in de stad.  
 
Figuur 2.2: Woonlocaties van universitair gepromoveerden, locatiequotiënt, 1996 

Universitair gepromoveerden, 1996
Locatiequotient (woonachtige bevolking van 16 jaar en ouder)

3,0 - 4,1   (3)
2,5 - 3,0   (1)
2,0 - 2,5   (1)
1,5 - 2,0   (3)
1,0 - 1,5   (3)
ondervertegenwoordiging  (27)

 
Bron: auteurs, op basis van gegevens Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona 
 
 
Het kaartbeeld van de 4 500 universitair gepromoveerden lijkt, ondanks de grovere 
gebiedsindeling, sterk op dat van de hoger opgeleiden. Voor een deel komt dat natuurlijk 
doordat de gepromoveerden allemaal tot de hoger opgeleiden behoren. In feite is nu een 
kleiner deel van die hoogopgeleiden gekarteerd. Doordat de gehanteerde statistische 
zones elk een groter gebied beslaan dan de onderzoeksgebieden uit de vorige figuur, valt 
de vertegenwoordiging gepromoveerden in het Olympisch Dorp niet uit de kaart af te 
lezen.  
 
De woonlocaties van mensen die werkzaam zijn in de financiële dienstverlening, een 
groep van ruim 28 000 werknemers, laat een wat ander plaatje zien. Hoewel opnieuw een 
oververtegenwoordiging is te vinden in de gebieden van Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi 
en l’Eixample komt relatieve oververtegenwoordiging ook voor in enkele meer naar het 
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noordoosten gelegen stadsdelen. Het gaat hier om een nog vrij diverse groep werknemers, 
waarin allerlei functies (van laag naar hoog) voorkomen. 
 
Figuur 2.3: Woonlocaties van werkzamen in de financiële dienstverlening, 
locatiequotiënt, 1996 

Werkzamen in de financiele dienstverlening, 1996
Locatiequotient (woonachtige beroepsbevolking)

1,25 - 1,47   (4)
1,00 - 1,25  (15)
0,75 - 1,00   (4)
0,50 - 0,75  (10)
0,00 - 0,50   (5)

 
Bron: auteurs, op basis van gegevens Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona 
 
 
De 3 700 architecten vertonen qua woonlocatie weer meer overeenkomsten met de 
hoogopgeleiden. Opvallend is de lichte oververtegenwoordiging van deze groep in 
bepaalde delen van het historisch centrum. Het gaat daarbij vooral om de reeds 
gerenoveerde wijken aan de oostzijde van het centrum. De grootste 
oververtegenwoordiging van deze creatieve kenniswerkers is, evenals bij de 
hoogopgeleiden te vinden in Sarrià-Sant Gervasi, in sommige delen van Les Corts en in 
het oostelijke deel van l’Eixample. 
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Figuur 2.4: Woonlocaties van architecten, locatiequotiënt, 1996 

Locatiequotient architecten, 1996
(ten opzichte van de woonachtige bevolking van 16 jaar en ouder)

2,0 - 4,0
1,5 - 2,0
1,0 - 1,5
0,5 - 1,0
0,0 - 0,5

 
 
In figuur 2.5 is per statistische zone aangegeven waar de westerse buitenlanders (opnieuw 
inclusief Japanners) in Barcelona wonen. Om gegevens op het meetniveau van de 
statistische onderzoekszones te krijgen, moest gebruik worden gemaakt van een andere 
en wat oudere dataset, dan voor tabel 2.2 is gehanteerd. Onder westerse migranten 
worden in de figuur alle Europeanen gerekend, waardoor het beeld licht vertekend is ten 
opzichte van de tabel. De kaart toont een gedifferentieerd beeld, en er zijn enkele zones 
die er qua populariteit onder westerse buitenlanders uitspringen. Bezien over de totale 
groep buitenlanders in Barcelona, vormen in de meeste gebieden overigens Latijns-
Amerikaanse groepen in absolute termen de grootste groep. Een uitzondering vormt het 
dure stadsdeel Sarrià-Sant Gervasi in het noorden, waar de Europeanen de grootste 
groepen vormen onder de 7 709 buitenlanders. Italianen vormen er 10,4 procent van de 
buitenlandse bevolking, gevolgd door de Fransen, 10,2 procent en de Duitsers, 8,1 
procent. 
 
Figuur 2.5 vertoont bepaalde overeenkomsten met de eerder gepresenteerde kaartbeelden. 
Er is een relatieve oververtegenwoordiging van westerse migranten in de westelijke 
stadsgedeelten, en in enkele wijken in l’Eixample. Het spreidingspatroon van de westerse 
migranten verschilt echter in de relatief grote concentratie van deze groep in het oude 
centrum. In de zone aangeduid met nummer 18 is de locatiequotiënt zelfs 11,9, veel hoger 
dan in welk ander gebied dan ook. Deze hoge oververtegenwoordiging wordt niet 
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veroorzaakt door een klein inwonertal in dat gebied; er wonen daadwerkelijk veel 
buitenlanders. Een korte vergelijking met de woonlocaties van de niet-westerse 
buitenlanders leert dat de laatste groep in vrijwel het gehele oude centrum is 
oververtegenwoordigd, maar verder slechts in een klein aantal gebieden. Blijkbaar 
zoeken de niet-westerse migranten meer dan de westerse het centrum van de stad op. Tot 
slot moet de aandacht gevestigd worden op de concentratie van westerse buitenlanders in 
het gebied van het Olympisch Dorp. Dit nog relatief jonge luxe woonmilieu trekt 
kennelijk verhoudingsgewijs veel westerse buitenlanders aan. 
 
Figuur 2.5: Woonlocaties van buitenlanders uit geïndustrialiseerde landen, 
locatiequotiënt, 31 december 2000 

Westerse buitenlanders, 2000
locatiequotient

2,0 - 11,9
1,5 - 2,0
1,0 - 1,5
0,5 - 1,0
0,0 - 0,5

Zone 18, Ciutat Vella: 11,9

 
Bron: auteurs, op basis gegevens Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona 
 
 
Het algemene beeld dat naar voren komt uit de presentatie van verschillende 
kaartbeelden, is dat van een betrekkelijk sterke ruimtelijke concentratie van 
kenniswerkers. De analyse van woonlocaties van verschillende groepen naar 
opleidingsniveau, beroep of functie en nationaliteit toont over het geheel een tweedeling 
in de stad Barcelona. Het is niet onterecht dat McNeill (1999) in Barcelona nog altijd 
uitgesproken arbeiderswijken onderscheidt. Tegenover deze gebieden, waar de blue 
collar werknemers relatief oververtegenwoordigd zijn, kent Barcelona woonmilieus die 
zeer geliefd zijn bij de mensen die actief zijn in de dienstensectoren waar de stad op inzet. 
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Het ligt in de lijn der verwachting dat de druk op de woningmarkt vooral in deze 
gebieden zal toenemen naarmate Barcelona meer ‘kenniswerkers’ weet aan te trekken. 
 
In het bovenstaande kon geen analyse gemaakt worden van woonlocaties van 
kenniswerkers in de omliggende gemeenten van Barcelona. Desondanks kan op basis van 
een globaal inzicht in de opbouw van de metropolitane regio verwacht worden dat een 
deel van de kenniswerkers die in Barcelona werken, buiten de gemeente woont. Met 
name meer landinwaarts liggen open woonmilieus met vrijstaande woningen. Wie een 
dergelijk woonmilieu ambieert en over de middelen beschikt er een huis te kopen, moet 
zijn heil onherroepelijk zoeken buiten de gemeente Barcelona. In het tweede deel van dit 
hoofdstuk wordt de aandacht verlegd naar de ontwikkeling van, en de ambities rond 
woonmilieus in regionaal-stedelijk perspectief. 
 
 
2.4 Woonmilieus en regionale ambities 
 
Barcelona is een discontinue metropool, met een grote neiging tot uitspreiding langs 
verkeersassen en verspreide groei rond enkele centra. In de directe omgeving van de stad 
liggen enkele grote verstedelijkte gemeenten (in het bijzonder l’Hospitalet, de grote 
‘buur’ van Barcelona), maar ook kleinere gemeenten die beduidend minder zijn 
volgebouwd. 
 
Dit gedifferentieerde metropolitane landschap wordt ten dele door de overheid 
gestimuleerd, maar die bemoeienis is niet bijster groot als het gaat om ontwikkeling van 
woongebieden. De noodzaak om op regionaal niveau woonmilieus te ontwikkelen wordt 
in Barcelona wel gevoeld, maar tot concrete afstemming is het nog maar zeer beperkt 
gekomen. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de ideeën die in en rond 
Barcelona leven over de noodzakelijke regionale coördinatie. In de volgende paragraaf 
wordt de wijze waarop die coördinatie bestuurlijk vorm krijgt, of kan krijgen, belicht. 
 
Barcelona heeft nog grond die geschikt en bestemd is voor ontwikkeling van 
woonmilieus. Desondanks is de stad tot aan de gemeentegrenzen behoorlijk volgebouwd. 
Verdichting is amper mogelijk aangezien appartementencomplexen nu al het straatbeeld 
bepalen. Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat Barcelona over de 
gemeentegrenzen heen kijkt naar eventuele locaties voor woonmilieus. Schaarste aan 
grond in een stad die voortdurend nieuwe mensen aantrekt lijkt de belangrijkste drijfveer 
voor de stedelijke overheid om enige regionale afstemming na te streven. 
 
Toch wordt de inspiratie voor verkenning van mogelijkheden voor regionale coördinatie 
ook aan een wat minder directe aanleiding ontleend. Het gaat hierbij om de manier 
waarop de stedelijke overheid van Barcelona de positie en functie van de stad in een 
regionaal kader interpreteert. Pareja Eastaway en Tapada Bertelli (2001) stellen dat 
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Barcelona sinds 1993 de stad in de stedelijke vernieuwingsprojecten hoofdzakelijk als 
centrum van het metropolitane gebied beschouwt en het perspectief niet (langer) werd 
beperkt tot de gemeentegrenzen. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van de 
stedelijke vernieuwing in de wijk Poblenou, aan de kuststrook ten noordoosten van het 
historisch centrum. 
 
In Poblenou, waar momenteel talloze renovaties en nieuwbouw plaatsvinden, moet een 
vijfhonderd hectare grote HiTech-kenniswijk ontstaan (Gdaniec, 2000). Daartoe moet een 
uitgebreide infrastructuur worden aangelegd die gebruik van ICT-mogelijkheden 
faciliteert. In dat opzicht kan Poblenou het Cyburg van Barcelona worden genoemd. Het 
vernieuwingsproject, bekend onder de naam 22@BCN past in het streven om van 
Barcelona een kennisstad te maken, maar het is in de stedelijke toekomstvisies tevens 
ingebed in een regionaal kader. Poblenou is niet langer de industriewijk van de stad 
Barcelona, maar wordt de kenniswijk van de hele metropolitane regio Barcelona. 
Poblenou moet een functie gaan vervullen voor het gehele metropolitane gebied. Hoe die 
functie precies vormgegeven moet worden, is verre van duidelijk, maar de ambitie 
spreekt voor zich: als Barcelona woongebieden herstructureert of nieuw ontwikkelt, doet 
zij dat vanuit een regionaal perspectief. 
 
Beleidsaandacht voor de regionale inbedding van Barcelona is ook terug te vinden in de 
strategische (ruimtelijke) plannen die de stad sinds tien jaar formuleert. Het eerste 
strategisch plan kwam eigenlijk voort uit de vraag hoe het verder moest met Barcelona na 
de Olympische Spelen. Inmiddels is het derde strategisch plan opgesteld, waarin een 
toekomstvisie op de hele metropolitane regio centraal staat. Woningmarktvraagstukken 
zijn in dat plan echter opmerkelijk afwezig. Het tweede plan sprak nog over betaalbare 
woningen in de hele regio, maar de centrale aandachtsvelden lijken zich steeds verder af 
te bewegen van woningmarktvraagstukken.  
 
Het derde plan is opgesteld door de Associació pla estratègic de Barcelona, die ook de 
voorgaande twee plannen schreef. Deze associatie kent meer dan tweehonderd leden die 
in zeer uiteenlopende velden actief zijn. Zo zijn bijvoorbeeld niet alleen Kamers van 
Koophandel en de haven van Barcelona lid, maar ook organisaties als Orfeó Català, de 
Associatie van zangkoren van Catalonië. De stedelijke overheid is echter de belangrijkste 
partij bij het schrijven van het plan. 
 
Zowel het derde strategisch economisch en sociaal plan als het bijbehorende cultureel 
strategisch plan (Ajuntament de Barcelona, 1999) portretteren Barcelona als culturele 
kennisstad en als dienstencentrum van de metropolitane regio. Gunstige condities voor 
hoogwaardige dienstverlening en activiteiten die een hoge mate van wetenschappelijke en 
technologische innovatie omvatten of vragen worden vooral in de stad Barcelona 
voorzien en slechts beperkt in de rest van het metropolitane gebied. 
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De vraag of de mensen die deze dienstverlening en activiteiten zullen verzorgen ook in de 
stad komen wonen, of dat daarvoor woonmilieus in meer suburbane gebieden moeten 
worden geschapen, wordt echter niet gesteld. Niemand schijnt zich daarover erg druk te 
maken, hoewel enkele voorbeelden zijn aan te geven van situaties waarin de lokale 
overheid zich wel afvraagt waar de kenniswerkers wonen of kunnen wonen. 
 
In het eerder genoemde Poblenou bestaan voor de wijk bijvoorbeeld plannen om 
woningen te bouwen voor de werknemers van de bedrijven die in Poblenou gevestigd zijn 
of zullen zijn. Die plannen kunnen maar moeizaam verwezenlijkt worden (Ajuntament de 
Barcelona, 2000). Dat heeft te maken met de functies die in het gemeentelijk ruimtelijk 
plan (PGM) aan het stadsdeel zijn toebedeeld. Dat zijn in hoofdzaak industriële functies 
die nu moeten worden omgezet in woonfuncties. Momenteel telt Poblenou 4614 
woningen, waarvan negentig procent dateert van voor 1953. 
 
Het Olympisch Dorp is een wat ouder voorbeeld van een – blijkens de in de vorige 
paragraaf gepresenteerde figuren, geslaagde – poging om de in de hoogwaardige 
dienstverlening werkzame hogere middenklasse een woonmilieu te bieden in het centrum 
van de stad. Het woonmilieu dat uiteindelijk ontstaan is, is duurder en qua sociale 
samenstelling eenzijdiger dan wat de gemeente altijd publiekelijk heeft voorgestaan.4 
Maar dat schijnt de overheid tegenwoordig weinig te kunnen schelen; het Olympisch 
Dorp wordt zodra het even kan aangevoerd als een schoolvoorbeeld van plaatskwaliteiten 
en de quality of life die Barcelona te bieden heeft. 
 
Deze voorbeelden hebben beide betrekking op binnengemeentelijk niveau. Ze geven 
echter twee elementen aan die in het streven naar regionale afstemming tot frictie of 
conflicten kunnen leiden. Het Olympisch Dorp werd een poging om de tot suburbanisatie 
neigende middenklasse in de stad te houden (McNeill, 1999). De onderbouwing daarvoor 
was in de eerste plaats dat de sociale problemen in de wijk zich neigden op te stapelen 
(toenemende werkloosheid) en de belastingbasis smaller werd, waardoor de gemeente 
inkomsten zou verliezen. Dit is een internationaal veelvuldig terugkerende reden waarom 
steden proberen koopkracht aan zich te binden. 
 
Voor de gemeente Barcelona en omliggende gemeenten speelt de belastingbasis een 
belangrijke rol bij ontwikkeling van woongebieden. Dat betekent dat de gemeenten 
concurrenten van elkaar zijn waar het gaat om het aantrekken van hogere 
inkomensgroepen, en weinig geneigd zijn om gesubsidieerde, goedkope woningen te 
(laten) bouwen voor overloop van minder draagkrachtige huishoudens uit 
buurgemeenten. In zeker opzicht staat de fiscale autonomie die de gemeenten hebben dus 
een regionale coördinatie van ontwikkeling van woonmilieus in de weg.  

                                                 
4 De gemeente Barcelona pleitte voor vijftig procent sociale huurwoningen in het Olympisch Dorp. Het 
feitelijk gerealiseerde aantal sociale huurwoningen is echter verwaarloosbaar klein, doordat 
projectontwikkelaars zich sterk verzetten tegen de bouw van zo veel huurwoningen. 
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Naar aanleiding van het voorbeeld van Poblenou kan een tweede opmerking gemaakt 
worden over regionale ambities en doelstellingen van regionale afstemming van 
woonmilieuontwikkeling. Zoals aangegeven beschouwt Barcelona Poblenou als het 
toekomstig kenniscentrum van het gehele metropolitane gebied. Hoewel de gemeente 
Barcelona dergelijke stedelijke vernieuwingsprojecten probeert vorm te geven vanuit een 
regionaal perspectief, is een regionaal besef in lang niet alle omliggende gemeenten even 
sterk ontwikkeld.  
 
Het gevolg daarvan is tweeledig. Enerzijds plaatsen deze gemeenten hun eigen 
ruimtelijke ontwikkeling veel sterker in een lokale context – en die wordt in veel gevallen 
begrensd door de gemeentegrenzen. Anderzijds bestaat minder begrip voor gemeenten 
die wel projecten proberen te onderbouwen met, en vorm te geven volgens regionale 
ambities. Een vertegenwoordiger van Barcelona 2004 merkte hierover op dat het 
gelijknamige festival en de hele organisatie daaromheen in veel kleinere gemeenten 
vooral als een promotie voor de stad Barcelona wordt gezien en niet als een evenement 
dat de ogen van de wereld op het hele metropolitane gebied richt. Deze instelling is 
begrijpelijk. Hoewel Barcelona het festival in een metropolitane context representeert, 
blijft het vooral het initiatief van de stedelijke kerngemeente, waarover omliggende 
gemeenten niets te zeggen hebben. Barcelona 2004 en alle aanverwante 
stadsvernieuwingsprojecten – zoals 22@BCN – zijn geen onderdeel van een 
metropolitaan plan dat op dat niveau is opgesteld.5 Het gemis van zo’n niveau wordt 
binnen de gemeente Barcelona inmiddels wel gevoeld, en een metropolitaan bestuur 
wordt steeds vaker aangemerkt als een belangrijke conditie voor regionale afstemming in, 
onder meer, de sfeer van de stedelijke ontwikkeling. 
 
 
2.5 Bestuurlijke vormgeving van regionale afstemming 
 
In Barcelona bestaat enige erkenning dat de ontwikkeling van woongebieden in een 
regionaal-stedelijk kader moet worden bezien, maar dat besef wordt voornamelijk 
ingegeven door tekort aan bouwgrond binnen de gemeente. De ambities strekken (nog) 
niet tot een roep om de woningmarkt ook in kwalitatieve termen in een regionaal kader te 
bezien. In deze paragraaf wordt daarvoor een verklaring gezocht en wordt de vraag 
gesteld hoe, in zoverre de ambitie bestaat, regionale afstemming in Barcelona bestuurlijk 
vorm krijgt of vorm zou kunnen krijgen. Het gaat in dit verband om de institutionele 
kaders die bestaan of die worden nagestreefd om regionale afstemming mogelijk te 
maken. Behandeling van dit vraagstuk laat zich gemakkelijk verbreden tot allerlei andere 
                                                 
5 Een metropolitaan plan is overigens wel gemaakt. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan voor het 
metropolitane gebied van Barcelona werd in 1968 opgesteld, maar verzandde direct in politieke onenigheid, 
waardoor het uiteindelijk pas in 1976 werd goedgekeurd en nooit goed tot uitvoering gebracht kon worden. 
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vormen van regionale samenwerking, maar het centrale aandachtspunt blijft hier de 
ontwikkeling van woonmilieus in een regionaal verband. Slechts daar waar noodzakelijk 
zal worden ingegaan op bredere discussies over regionale besluitvorming. 
 
In lijn met het in het inleidende hoofdstuk uitgezette kader wordt gekeken naar 
horizontale en verticale intergouvernementele relaties en naar de verhouding tussen de 
lokale overheid en marktpartijen als het gaat om woningmarktvraagstukken. Aan de hand 
van een beknopt overzicht van deze relaties worden de vragen beantwoord of het 
begrijpelijk is dat regionale afstemming op de woningmarkt in Barcelona nauwelijks 
prioriteit krijgt, en welke opties er bestaan om dergelijke afstemming bestuurlijk toch 
vorm te geven. 
 
De huidige administratieve metropolitane regio Barcelona is afgebakend volgens het 
grondgebied van een 26 gemeenten6 Tot halverwege de jaren 1980 bestond voor deze 
regio een vorm van metropolitaan bestuur. Passend in de internationale trend werd dit 
bestuursniveau in 1987 echter vrijwel geheel ontmanteld. Het metropolitane bestuur was 
verantwoordelijk voor ruimtelijke planning op het niveau van de metropolitane regio. Bij 
opheffing van dit bestuursniveau zijn veel van de planningstaken terechtgekomen bij een 
planningscommissie op het niveau van de regio Catalonië. 
 
Van de Corporació Metropolitana de Barcelona (CBM), zoals het metropolitane bestuur 
heette, rest niet meer dan de veel kleinere Area Metropolitana de Barcelona (AMB). Dat 
is een los samenwerkingsverband van verschillende gemeentelijke en andere overheden 
en bepaalde private partijen. Het takenpakket van de AMB is uiterst beperkt en bestrijkt 
voornamelijk milieu (in het bijzonder afvalverwerking), transport, en een aantal taken op 
het gebied van ruimtelijke planvorming.  
 
Hoewel de AMB een bestuurlijk kader biedt voor afstemming van de ontwikkeling van 
woonmilieus, wordt het daar in de praktijk niet voor gebruikt. Vanuit Barcelona gaan wel 
stemmen op om in AMB-verband meer in de sfeer van ruimtelijke planvorming te 
werken, en zelfs om een nieuw metropolitaan bestuur in het leven te roepen, maar die 
lobby ondervindt weerstand van zowel bepaalde omliggende gemeenten, als van hogere 
overheden. Vooralsnog lijkt het debat dan ook niet in de eerste plaats te gaan over de 
functionele noodzaak van een metropolitaan bestuur, maar over de vraag hoe een nieuwe 
bestuurslaag past in de bestaande staatsstructuur. 
 
Die structuur is met betrekking tot Barcelona vrij uitgebreid. De gemeenten vormen het 
laagste bestuursniveau. Daarboven volgen de zogeheten comarques, een soort 
                                                                                                                                                  
Uiteraard is de politieke en bestuurlijke context waarbinnen het plan totstandkwam, niet meer te vergelijken 
met de huidige context. 
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miniprovincies die zowel qua bevoegdheden als in financieel opzicht mager zijn 
toebedeeld en daardoor weinig slagvaardig zijn. Boven de comarques komen de 
provincies, vervolgens de autonome regio Catalonië en het nationale Spaanse 
bestuursniveau. 
 
Een deel van de bevoegdheden die van belang zijn bij de ontwikkeling van woonmilieus 
(ruimtelijke planning en gesubsidieerde woningbouw) liggen bij de regio Catalonië en de 
provincies. Die beschikken echter voornamelijk over financiële middelen (belastingen, 
subsidies) om invloed uit te oefenen op de daadwerkelijke woningbouw, want dat is 
vooral een bezigheid van de private sector (Generalitat de Catalunya, 1997). 
 
In Barcelona wordt inderdaad veel aan de vrije markt overgelaten. Erfpacht, zoals in 
Amsterdam veel voorkomt, is in Barcelona hoogst ongebruikelijk en de sociale 
huursector is klein. Opnieuw kunnen de Olympische Spelen worden aangemerkt als een 
breekpunt in de wijze waarop de stedelijke overheid met woningmarktvraagstukken 
omgaat. Hoewel het enigszins paradoxaal mag klinken, kan worden gesteld dat, door de 
toenemende drang van de lokale overheid naar stedelijke vernieuwing, de marktpartijen 
aan speelruimte hebben gewonnen. De overheid is zich weliswaar actiever in gaan zetten 
voor stedelijke ontwikkeling, maar kan haar ambitieuze plannen niet verwezenlijken 
zonder kapitaal. Het is vooral deze financiële afhankelijkheid die de marktpartijen een 
sterke positie geeft. 
 
De marktpartijen hebben ook daar waar het gaat om communicatie met de lokale 
overheid goede ingangen. De aanpak van de stedelijke vernieuwing in nauw overleg met 
private partijen is internationaal bekend komen te staan als het ‘Model Barcelona’. Er 
bestaan tal van overlegorganen waarin publieke en private partijen samen rond de tafel 
zitten – de genoemde Associació pla estratègic de Barcelona, verantwoordelijk voor het 
strategisch plan van Barcelona, is daar een goed voorbeeld van. Dit zijn echter vrijwel 
allemaal overlegorganen waarin de gemeente Barcelona zitting heeft, maar niet de 
buurgemeenten. Het bestaan van dergelijke overlegorganen wil overigens niet zeggen dat 
stedelijke ontwikkeling in Barcelona altijd in tweespraak tussen overheid en private 
partijen geschiedt. Bovendien is het zeker niet zo dat beide partijen het altijd eens zijn 
over de uiteindelijke vormgeving van projecten. 
 
In afwezigheid van een metropolitaan bestuur of een sterke regionale bestuurslaag ligt het 
het meest voor de hand dat gemeenten onderling tot afstemming op het gebied van 
woningmarktvraagstukken proberen te komen. Op metropolitaan niveau bestaat echter, 
afgezien van de AMB, geen geïnstitutionaliseerd overleg van gemeenten. Op niveau van 
Catalonië bestaan wel associaties van gemeenten. Een voor dit onderzoek geïnterviewde 

                                                                                                                                                  
6 In veel studies naar stedelijke ontwikkeling wordt echter een functioneel metropolitaan gebied 
onderscheiden dat veel groter (meer dan 100 gemeenten) is dan deze administratieve regionale indeling en 
dat min of meer overeenkomt met het metropolitane gebied van de opgeheven CMB. 
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afgevaardigde van de grootste associatie, de Federació de Municipis de Catalunya, op 
vrijwillige basis opgericht in 1981, stelde echter dat de deelnemende gemeenten vooral 
associatie zoeken op basis van politieke affiliatie, en niet uit geografische overwegingen. 
Het gaat de gemeenten, met andere woorden, niet om een gezamenlijk regionaal belang 
dat verdedigd of uitgebouwd moet worden, maar om belangen van de politieke stroming 
die in de betreffende gemeente het bewind voert. 
 
De wijze waarop stedelijke ontwikkeling in Barcelona bestuurlijk wordt vormgegeven, 
maakt het wellicht iets begrijpelijker dat regionale afstemming van 
woonmilieuontwikkeling niet hoog op de beleidsagenda staat. De bestuurlijke 
infrastructuur is op regionale coördinatie nog niet voldoende afgestemd. In de belangrijke 
overlegorganen waarin overheid en private partijen nadenken en discussiëren over de 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad, zijn de omliggende gemeenten niet 
vertegenwoordigd.   
 
 
2.6 Conclusie 
 
Barcelona is een dienstenstad geworden met grote ambities om net over de drempel van 
de eenentwintigste eeuw een transformatie naar kennisstad te ondergaan. In het derde 
strategisch plan dat de stad heeft gepubliceerd wordt de ciutat del coneixement, de 
kennisstad, als belangrijkste doelstelling aangemerkt. Barcelona wil een aantrekkelijk en 
innovatief centrum zijn voor hoogwaardige technologie en bedrijvigheid. 
 
Cultuur wordt in het speciaal voor dat doel verschenen cultureel strategisch plan 
aangevoerd als de motor achter de verwezenlijking van de kennisstad. Hierbij moet zowel 
gedacht worden aan cultuur als aantrekkelijke voorziening in de stad (musea, exposities, 
festivals, en dergelijke) als aan cultuur als schepper van een divers en aanlokkelijk 
klimaat in de stad. Festivals als Barcelona 2004 dienen dan ook niet alleen om de 
naamsbekendheid van Barcelona in het buitenland te vergroten, maar zijn tevens een 
poging om een stedelijke ambiance te creëren die hooggeschoolde kenniswerkers aantrekt 
en in het kielzog daarvan nieuwe bedrijvigheid. Het is geen toeval dat het festivalterrein 
voor Barcelona 2004, het nieuwe luxueuze woonmilieu van Diagonal Mar en het als 
high-techkenniswijk aangewezen stadsdeel Poblenou in de directe omgeving van elkaar 
liggen. 
 
Wie straks precies in Diagonal Mar zullen wonen, en of Poblenou zal veranderen in een 
woonmilieu van kenniswerkers is momenteel koffiedik kijken. Uit analyse van 
woonlocaties van inwoners van Barcelona naar opleidingsniveau, beroep of functie en 
nationaliteit blijkt een duidelijke ruimtelijke concentratie van kenniswerkers. Bovendien 
zijn de gebieden waar de hoogopgeleide werknemers in hoogwaardige dienstverlening 
wonen in belangrijke mate ook de gebieden waar buitenlanders uit geïndustrialiseerde 
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landen een woning zoeken. In Barcelona zijn dat vooral de meer naar de stadsrand 
gelegen stadsdelen van Les Corts, Sarriá-Sant Gervasi en delen van het meer centraal 
gelegen l’Eixample. Daarnaast wonen relatief veel buitenlanders uit geïndustrialiseerde in 
het historisch centrum van Barcelona. 
 
Bij de in Barcelona gelegde nadruk op de kennisstad, mag niet vergeten worden dat een 
op de vijf werknemers in Barcelona nog altijd werkzaam is in de secundaire sector. Als 
de stad in regionaal perspectief wordt bezien dan stijgt dit aantal zelfs naar bijna een op 
de twee. Barcelona is het dienstencentrum van een verder vrij sterk op industrie gericht 
metropolitaan gebied. De lokale overheid beschouwt de stad ook als zodanig, en veel 
stedelijke vernieuwingsprojecten binnen de gemeente dragen een metropolitaan ‘tintje’. 
 
Regionale afstemming in de sfeer van ontwikkeling van woonmilieus vindt echter 
nauwelijks plaats. De ambitie om in een regionaal kader woongebieden vorm te geven is 
niet sterk ontwikkeld bij de stedelijke overheid. In de strategische ruimtelijke 
planvorming voor de metropolitane regio bestaat wel aandacht voor locaties waar 
eventueel gebouwd kan worden en voor verdeling van sociale huurwoningen of 
gesubsidieerde woningbouw. Veel verder reiken initiatieven tot afstemming echter niet.  
 
Het is de vraag waarom vanuit de gemeente Barcelona slechts weinig aandacht bestaat 
voor woonmilieuontwikkeling vanuit regionaal perspectief. Het antwoord daarop is deels 
te vinden in de bestuurlijke context waarbinnen woningmarktvraagstukken in Barcelona 
worden aangepakt. Veel bevoegdheden met betrekking tot gesubsidieerde woningbouw 
liggen bij de provincie, terwijl de regionale planningsopgave voornamelijk de taak is van 
de regio Catalonië. Daarnaast hebben marktpartijen in Barcelona een behoorlijk sterke 
positie bij ontwikkeling van woonmilieus. Alle speciale overlegorganen waarin overheid 
en private partijen samenkomen ten spijt, komt in regionaal perspectief de vraag wat voor 
soort woonmilieus op zekere locaties gebouwd zouden moeten worden zelden op de 
agenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40

 



 41

3 München 
 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
“München leuchtet”, vrij vertaald als ‘München schittert’ behoort tegenwoordig tot de 
meest gebruikte citaten over de stad, met name in city marketing praktijken. De zinssnede 
bevat de openingswoorden van de novelle Agnus Dei die de bekende Duitse schrijver 
Thomas Mann aan het begin van de vorige eeuw publiceerde. In dat verhaal verwonderde 
de auteur zich over de bohémiens die in grote aantallen waren neergestreken in München, 
en in het bijzonder in het stadsdeel Schwabing. München gold toen als een centrum van 
kunst en cultuur, een creatieve en innovatieve stad die internationaal als voorbeeld diende 
voor veel andere steden.  
 
Een eeuw later wordt de naam Schwabing nog altijd geassocieerd met het beeld van een 
vrijplaats voor kunstenaars, schrijvers en artiesten. Maar, er is veel veranderd in 
Schwabing en ook in München als geheel. Weliswaar doet Schwabing door het grote 
aantal galeries en ateliers aan als een kunstenaarswijk, maar wie het stadsdeel bezoekt zal 
er vooral een duur en exclusief aanbod vinden. Die exclusiviteit is een wederkerend 
element in een veelvuldig opduikend beeld van de stad. München wordt vaak gezien als 
een dure stad, degelijk, traditioneel en wellicht ook wat saai. Met het dynamische profiel 
van Berlijn, dat juist wordt afgeschilderd als de tegenwoordige grote vrij- en broedplaats 
in Duitsland, zal München niet snel worden geassocieerd. Toch mag de Zuid-Duitse 
metropool zich graag beroepen op een heersend Kreatives Milieu, een creatief milieu, dat 
de stad tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor allerlei groepen mensen maakt 
(Landeshauptstadt München, 1999a). 
 
De stad groeide na de Tweede Wereldoorlog uit tot het economisch centrum van West-
Duitsland. Met enige ironische ondertoon is wel eens beweerd dat München de grote 
winnaar werd van de Duitse deling.7 Terwijl Berlijn vanuit het westen slecht bereikbaar 
was geworden en ook andere steden de negatieve gevolgen voelden van de nieuw 
getrokken grens, beleefde München in de naoorlogse periode een enorme opbloei. Grote 
bedrijven, zoals Siemens, die ook nu nog voor veel werkgelegenheid zorgen, verruilden 
Berlijn voor München en uit het nabij Potsdam gelegen Babelsberg kwam de 
filmindustrie naar het zuiden. München werd een gewilde stad. 
 
Die kennelijke aantrekkelijkheid heeft echter ook een keerzijde. Grondprijzen behoren in 
München tot de hoogste in Duitsland. Zowel bedrijven als huishoudens moeten een 
                                                 
7 Süddeutsche Zeitung, nr. 142, 1998. 
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behoorlijke som geld neertellen om zich in de stad te kunnen vestigen. In 2001 lagen de 
hoogste maandelijkse huurprijzen voor bedrijfsruimte op 35 Euro per vierkante meter.8 
Voor het kopen van een eenkamerappartement moest eind 2001 in het topsegment zo’n 
4300 Euro per vierkante meter worden neergeteld.9 De gevolgen van die hoge prijzen 
laten zich inmiddels voelen. Kleine bedrijven klagen over te hoge huurprijzen en ook op 
de woningmarkt komen bepaalde groepen steeds verder in de knel. De kansen van met 
name lagere en middeninkomensgroepen om betaalbare en passende huisvesting te 
vinden worden kleiner. 
 
De lokale overheid ziet de hoge prijzen als een directe bedreiging voor de economische 
positie van de stad. Daarnaast bestaat er een toenemende angst voor groeiende 
concurrentie vanuit Berlijn en Keulen op het gebied van media en ICT, de sectoren bij 
uitstek waarvoor München de ideale vestigingsplaats wil zijn. Enige nuance is overigens 
op zijn plaats. De stedelijke overheid is niet bang voor een leegloop van München. Hoge 
prijzen duiden juist op een grote vraag naar vestigingslocaties in de stad en dat is op zich 
juist een positief teken. Toch is de nauwlettende manier waarop in München 
ontwikkelingen in, met name, Berlijn worden gevolgd goed te begrijpen. Die stad 
probeert immers bedrijvigheid die er ooit uit wegvluchtte weer terug te halen naar het 
noorden.  
 
München profileert zich meer en meer als een ondernemende stad met een, zoals eerder 
genoemd, creatief milieu. Hoewel de precieze betekenis van de term onduidelijk blijft, is 
de boodschap ervan helder: de lokale overheid hecht, afgezien van de ‘harde’ 
vestigingsplaatsfactoren, meer en meer belang aan een specifieke sfeer, een klimaat 
waardoor de stad aantrekkelijk is voor allerlei kennissectoren.  
 
Dit hoofdstuk kent dezelfde opbouw als het hoofdstuk over Barcelona. Allereerst wordt 
het economisch en demografisch profiel van München onderzocht en wordt, voor zover 
mogelijk, aandacht besteed aan de woonlocaties van verschillende groepen stedelingen. 
Het tweede deel van het hoofdstuk staat in het teken van regionale ambities en 
afstemming van ontwikkeling van woonmilieus.  
 
 
3.2 De kenniswerkers van München  
 
München is nooit een zo sterk geïndustrialiseerde stad geweest als Barcelona. De Beierse 
stad heeft een lange geschiedenis als Residenzstadt, de woonplaats van allerlei hoge 
adellijken en Duitse heersers. Toch biedt de secundaire sector werk aan een behoorlijk 

                                                 
8 Immobilienmarktbericht München 2002/2003. Overige statistische gegevens in de tekst zijn, tenzij anders 
vermeld, afkomstig van das Statistisches Amt, het bureau voor onderzoek en statistiek van de gemeente 
München. 
9 Immobilien-Index Süddeutsche Zeitung. 
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aantal mensen. Het gaat daarbij overigens niet zo zeer om zware industrie, maar veelal 
om geavanceerde productieprocessen waarbij (technische) kennis een belangrijke rol 
speelt (biotechnologie, elektrotechniek, machinebouw en productie van voertuigen). 
 
Ook München kreeg te kampen met deïndustrialisering. Voor München geldt evenals 
voor Barcelona dat een deel van de vertrekkende industrie een heenkomen zocht in het 
ommeland van de stad. Tussen 1979 en 1990 kromp in München het aantal 
arbeidsplaatsen in de secundaire sector met 33 000, terwijl de tertiaire sector er 69 000 bij 
kreeg. Voor het ommeland van München liggen deze cijfers op een groei van 19 000 
arbeidsplaatsen in de secundaire en 65 000 in de tertiaire sector (Landeshauptstadt 
München, 1995a).  
 
In tabel 3.1 is de structuur van de werkgelegenheid in München weergegeven, zoals die 
eind 2000 was. Uit de tabel is af te lezen dat in München ruim een kwart van de 
werkgelegenheid wordt gerekend tot de secundaire sector (industrie en bouwnijverheid). 
De overige driekwart komt vrijwel totaal voor rekening van de dienstensector. Binnen die 
sector nemen zakelijke dienstverlening, onroerend goed en niet verder gespecificeerde 
openbare en private dienstverlening de grootste aandelen in. Handel volgt op enige 
afstand. 
 
In de tabel is eveneens de verdeling van werkgelegenheid afgebeeld voor de zogeheten 
Region 14. Dat is eigenlijk een ruimtelijke planregio, die echter veelal als een soort 
functionele metropolitane regio wordt beschouwd in studies en statistieken. Deze regio 
heeft pakweg 2,5 miljoen inwoners en beslaat het grondgebied van bijna 200 gemeenten. 
Op deze regio zal in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk verder worden ingegaan. In de 
tabel zijn gegevens weergegeven voor de regio exclusief de gemeente München. 
 
Uit een vergelijking van München met de rest van de planregio valt allereerst op hoe 
scheef de werkgelegenheid is verdeeld. Terwijl de verdeling van de woonachtige 
bevolking over München en de rest van de regio ongeveer gelijk is, is bijna tweederde 
van de werkgelegenheid te vinden in de stad. De verdeling over de verschillende 
economische sectoren laat minder scherpe verschillen zien. Dat in de rest van de regio de 
secundaire sector een groter aandeel inneemt komt vooral doordat de bouwnijverheid er 
voor veel werkgelegenheid zorgt. Dat is, afgezien van de primaire sector, de enige sector 
waar in absolute termen in de rest van de regio meer mensen in werken dan in de stad 
München. Binnen de dienstensector is in de rest van de regio vooral handel sterker 
vertegenwoordigd dan in de stad. 
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Tabel 3.1: Structuur van de werkgelegenheid in München en grootstedelijk gebied, 
200010 
 München Region 14* (exclusief München) 
 %  %
Landbouw en 
visserij (primair) 

1 651 0,2 3 344 0,9

Industrie 
(secundair) 

147 276 22,2 90 326 23,4

Bouwnijverheid 
(secundair) 

22 698 3,4 50 162 13,0

Diensten (tertiair) 490 857 74,0 264 116 68,5
- Handel 90 169 13,6 77 405 20,0
- Toerisme 24 510 3,7 11 895 3,1
- Transport en 
communicatie 

29 327 4,4 28 402 7,4

- Bank- en 
verzekeringswezen 

61 140 9,2 14 215 3,7

- Onroerend goed, 
verhuur, zakelijke 
dienstverlening 

126 239 19,0 54 719 14,2

- Overheid en 
sociale 
dienstverlening  

30 821 4,6 19 285 5,0

- Openbare en 
private 
dienstverlening  

128 651 19,4 58 195 15,0

Onbekend 
 

386 0,1 253 0,1

Totaal 662 868 100,0 385 503 100,0
*Ruimtelijke planregio 14 
Bron: Statistisches Amt der Landeshauptstadt München 
 
 
Het is, om redenen die in de volgende paragraaf worden toegelicht, lastig om voor 
München gegevens over opleidingsniveau van de woonachtige bevolking te verkrijgen. In 
tabel 3.2 is voor München en enkele steden uit naburige planregio’s een ranglijst gegeven 
van het aandeel werknemers dat universitair opgeleid is. Uit deze tabel valt niet op te 
maken of deze mensen ook daadwerkelijk in die stad wonen. De tabel toont wel dat in 
München veruit het grootste aandeel universitair opgeleiden werkt. Op het meetmoment 
                                                 
10 In het voorafgaande rapport Wonen in de ambitieuze stad is voor een soortgelijke tabel gebruikgemaakt 
van een andere bron, die echter niet toeliet om een vergelijking te maken met de regio. Daardoor 
verschillen de absolute aantallen in deze tabel van de in dat rapport opgenomen cijfers, waarvan bij nadere 
inspectie bovendien het aantal werknemers in de secundaire sector en het totaal aantal werknemers te hoog 
uitvalt. 
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werkten ongeveer 95 000 universitair opgeleiden in München, ruim dertig procent van 
alle universitair opgeleide werknemers in Beieren.  
 
Tabel 3.2: Universitair opgeleide werknemers in München, enkele omliggende 
steden en Beieren, juni 1998 
 % universitair 

opgeleid
 % universitair 

opgeleid
München 14,9 Schrobenhausen 6,5
Freising 9,5 Dachau 6,3
Burghausen 8,1 Rosenheim 5,4
Augsburg 7,8 Landshut 5,1
Ingolstadt 7,3 Landsberg 5,0
Beieren 7,2 Friedberg 4,0
Bron: MAI  
 
 
Een indruk van de toekomstige hoogopgeleiden wordt verkregen met de gegevens uit 
tabel 3.3. Daarin is, voor in München gevestigde hogeronderwijsinstellingen aangegeven 
hoeveel studenten er tijdens het studiejaar 200-2001 waren ingeschreven, en hoeveel 
procent daarvan als buitenlandse student was geregistreerd. In totaal was iets meer dan 
tien procent van de studenten uitwisselingsstudent of op andere wijze als buitenlandse 
student ingeschreven. Dit percentage ligt het hoogst voor de twee relatief kleine 
hogescholen die specifiek gericht zijn op kunst, muziek en theater.  
 
Tabel 3.3: Studenten aan de universiteiten van München, studiejaar 2000-2001 
 studenten % buitenlanders
Ludwig-Maximilians-Universiteit 41 943 12,5
Technische Universiteit München 18 864 15,1
Militaire universiteit 2 685 2,1
Hogeschool voor politiek 587 11,6
Academie voor beeldende kunsten 648 21,1
Hogeschool voor muziek en theater 724 24,1
Hogeschool voor televisie en film 340 12,9
Hogeschool voor filosofie 415 19,0
Algemene hogeschool 12 949 11,3
Katholieke hogeschool 
 

1 528 5,6

Totaal 80 228 12,8
Bron: Statistisches Amt der Landeshauptstadt München 
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Gezien over alle inwoners van München, heeft iets meer dan een op de vijf niet de Duitse 
nationaliteit. In tabel 3.4 zijn de in München woonachtige buitenlanders gegeven naar 
land van herkomst. Onder ‘buitenlanders’ worden evenals in het hoofdstuk over 
Barcelona mensen verstaan met een andere dan, in dit geval, de Duitse nationaliteit die 
staan ingeschreven als inwoner van München. De herkomst van de buitenlanders in 
München heeft een duidelijke regionale component. De helft van de buitenlanders is 
afkomstig uit landen in Centraal- en Oost-Europa. Daartoe is hier ook Turkije gerekend, 
dat een belangrijk aandeel in die groep vertegenwoordigt. Voorts zijn veel van de 
Centraal- en Oost-Europese buitenlanders afkomstig uit de voormalig Joegoslavische 
republieken. 
 
Tabel 3.4: Buitenlanders in München, december 2001 
 %
Industriële landen 101 204 35,2
- EU/West-Europa* 92 793 32,3
- Noord-Amerika 5 907 2,1
- Oceanië 599 0,2
- Japan/Singapore 1 905 6,6
Centraal- en Oost-Europa 145 977 50,8
- Turkije 45 090 15,7
Azië 25 559 8,9
Afrika 
 

9 341 3,3

Centraal- en Zuid-Amerika 4 254 1,5
Overig/onbekend 
 

872 0,3

Totaal  287 207 100,0
*Andorra, Cyprus, IJsland, Liechtenstein, Malta, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, 
Zwitserland 
Bron: Statistisches Amt der Landeshauptstadt München 
 
 
Het aandeel buitenlanders uit industriële landen ligt iets boven eenderde. Veruit de 
meeste uit deze groep zijn afkomstig uit EU-landen. Gemeten naar het totale inwonertal 
van München is het aandeel westerse buitenlanders 7,3 procent. In verhouding tot de 
westerse en Centraal- en Oost-Europese buitenlanders vormen buitenlanders uit Afrika, 
Azië en Centraal- en Zuid-Amerika een bescheiden groep. München past overigens in het 
beeld van de deelstaat waar het hoofdstad van is; Beieren had begin 2001 ruim twaalf 
miljoen inwoners, waarvan meer dan een miljoen niet de Duitse nationaliteit bezitten. 
Van deze groep is het overgrote deel afkomstig uit Europa: 30 procent uit EU-landen en 
56 procent uit overige delen van het Europese continent.  
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Ook voor de buitenlandse bevolking van München geldt dat geen recente data met 
betrekking tot opleidingsniveau beschikbaar is. Als afsluiting van deze paragraaf kan wel 
een aanwijzing over de beroepen en functies die de buitenlanders uitoefenen worden 
gegeven. In tabel 3.5 is daartoe de structuur van de werkgelegenheid afgedrukt voor 
München en het directe ommeland (de zogeheten Landkreis München) waarbij het 
aandeel buitenlanders is gegeven per economische sector. Doordat de gegevens 
betrekking hebben op een groter geografisch gebied dan de stad München en bovendien 
alleen op te vragen waren voor een vroeger jaar (1999), is directe integratie met de 
voorgaande tabel niet mogelijk. 
 
Tabel 3.5: Structuur van de werkgelegenheid in de stad en Landkreis* München, 
1999 

 1999 
 geregistreerde 

werknemers 
totaal

buitenlanders Aandeel 
buitenlanders (%)

Landbouw en visserij 3 028 783 25,9
Energie, water en 
mijnbouw 

9 862 897 9,1

Industrie 168 794 27 138 16,1
Handel 116 089 17 093 14,7
Vervoer en 
communicatie 

35 128 5 867 16,7

Bank en 
verzekeringswezen 

66 040 3 345 5,1

Overige dienstverlening  302 541 55 179 18,2
Zonder bedrijfskarakter  31 036 2 407 7,8
Overheid en sociale 
verzekeringen 
 

35 469 2 335 6,6

Totaal 796 534 122 734 15,4
*De Landkreis is een bestuurslaag die beschouwd kan worden als een soort miniprovincie. De gemeente 
(stad) München is een zogeheten kreisfreie stad en maakt dus geen onderdeel van een Landkreis. De 
gelijknamige Landkreis bestaat uit de omliggende gemeenten van München 
Bron: Landeshauptstadt München, 1999c, tabel 26 
 
 
Per sector bezien is het aandeel buitenlandse werknemers het hoogste in de landbouw en 
visserij. Wanneer echter ook de absolute aantallen werknemers in ogenschouw worden 
genomen valt op dat in de dienstverlening inmiddels veel meer buitenlanders actief zijn 
dan in de industrie. In die laatste sector is ‘slechts’ zestien procent als buitenlandse 
werknemer geclassificeerd. Uit de tabel is niet af te lezen hoeveel buitenlandse 
werknemers actief zijn in hoogwaardige dienstverlening waarvoor meestal hoge 
kwalificaties zijn vereist. Een aanwijzing dat dit aandeel wel eens beperkt zou kunnen 
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zijn, wordt gegeven door het feit dat het percentage buitenlandse werknemers in het 
bank- en verzekeringswezen met vijf procent ver onder het percentage buitenlanders in de 
overige dienstverlening ligt. 
 
 
3.3 De woonmilieus van de kenniswerkers 
 
München profileert zich bij voorkeur als de mediastad van Duitsland en misschien zelfs 
ook daarbuiten. Met die aandacht voor media en de creatieve sectoren probeert München 
duidelijk om naar buiten toe het beeld van een creatief ondernemersmilieu te schetsen; de 
term Kreatives Milieu heeft niet voor niets ingang gevonden in de discussie over 
toekomstige stedelijke ontwikkeling in München. Maar in Wonen in de Ambitieuze Stad 
werd al opgemerkt dat de overheid weinig aandacht heeft voor de woonsituatie en 
woonwensen van de creatieve werkers die voor de mediastad van groot belang zijn. 
 
In het algemeen geldt dat afgezien van de welhaast ‘traditionele’ classificatie van groepen 
op de woningmarkt, namelijk naar huishoudensvorm en leeftijd, vrijwel geen onderzoek 
wordt gedaan naar woonlocaties van bepaalde groepen mensen. Het ontbreken van data 
heeft echter ook een juridische oorzaak. De laatste volkstelling waarin München is 
opgenomen dateert van 1987 en mondde uit in felle politieke discussies over wetgeving 
omtrent de waarborging van privacy. Het resultaat van die conflicten is dat er sindsdien 
geen volkstellingen meer zijn gehouden, maar ook dat de data die verzameld mag worden 
aan striktere regels is gebonden. Als gevolg daarvan zijn in München geen gegevens 
beschikbaar die op een laag schaalniveau informatie verschaffen over opleidingsniveau, 
beroep, functie of inkomen van de woonachtige bevolking. 
 
Het is daardoor onmogelijk om een gedetailleerd kaartbeeld te geven van de woonlocaties 
van de kenniswerkers volgens een van deze criteria. Om toch het een en ander zichtbaar 
te maken van de woonmilieus waarin de kenniswerkers te vinden zijn, is zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van het schaarse incidentele onderzoek waaruit iets van de gezochte 
woonlocaties duidelijk wordt. 
 
Met betrekking tot de in München woonachtige studenten kon gebruik worden gemaakt 
van enkele onderzoeksgegevens van een lopend onderzoek van de Technische 
Universiteit München naar de woonsituatie van deze toekomstige kenniswerkers. 
Aangezien dit onderzoek op het moment van schrijven nog liep, kon echter slechts over 
zeer beperkt over resultaten worden beschikt. 
 
In de kaartbeelden is net als voor Barcelona de relatieve oververtegenwoordiging 
(locatiequotiënt) van een bepaalde groep weergegeven als maat voor ruimtelijke 
concentratie van die groep. Voor een korte beschrijving van de berekening en 
interpretatie van de locatiequotiënt wordt verwezen naar hoofdstuk 2, pagina 26. 
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De woonsituatie van studenten wordt onderzocht door de geografische faculteit van de 
Technische Universiteit München. In dit onderzoek, waarvan de uitkomsten in juli 2002 
nog niet waren verschenen, wordt onder meer aandacht besteed aan woonlocaties van de 
studenten. In zeer ruwe aantallen kan echter al gezegd worden dat ongeveer een kwart 
van de studenten bij de ouders of verzorgers inwoont. Onder deze groep is het aandeel 
studenten dat buiten München woont hoog. Eenvijfde van de studenten is gehuisvest in 
speciale studentenwoningen of campussen. Het zijn veelal private ondernemingen en aan 
universiteiten gelieerde instellingen die voor de verdeling van deze woonruimte 
zorgdragen, en een gedeelte van de woningen ligt buiten München. Het overgrote deel 
van de rest van de studenten, pakweg de helft van het totaal, huurt in de particuliere 
sector. Deze mensen zijn voor een belangrijk deel in München woonachtig. De 
zelfstandige studenten vertonen daarmee een hoge oriëntatie op de stad, maar lijken 
binnen de stad daar te wonen, waar ze kans krijgen betaalbare woonruimte te 
bemachtigen. Meer onderzoeksresultaten werden helaas nog niet vrijgegeven.  
 
Het is zeker dat een groot deel van de kenniswerkers en toekomstige kenniswerkers in 
München wil wonen. Een eerder genoemd bedrijf zoals Siemens betaalt werknemers in 
allerlei verschillende functies een tegemoetkoming in de huisvestingskosten (Wohngeld) 
om toch in de stad te kunnen wonen. Onder de huishoudens zijn ontwikkelingen waar te 
nemen die erop duiden dat het wonen in de stad als belangrijker wordt beschouwd dan 
andere woonwensen. Zo is er de laatste jaren een trend naar kleiner wonen in de stad. 
Huishoudens met verschillende sociaal-economische posities nemen genoegen met 
minder ruimte om toch in München te kunnen (blijven) wonen. 
 
Het lijkt er op dat het kunnen wonen in München ook een statuselement in zich 
meedraagt. Dat geldt niet alleen voor huishoudens, maar ook voor bedrijven. Van een 
speciaal in het leven geroepen regeling waarbij bedrijven die in het ommeland van 
München zijn gevestigd toch een telefoonnummer met het kengetal van München (089) 
kunnen krijgen, wordt grif gebruikgemaakt. Een telling van bedrijven op basis van het 
telefoonboek zou dan ook een vertekening opleveren van het daadwerkelijk in de stad 
gevestigde aantal. 
 
Ondanks de populariteit van de stad onder zowel huishoudens als bedrijven, bevindt zich 
onder de vertrekkers uit de stad een vrij groot aantal meer draagkrachtigen. Dat zijn, 
opmerkelijk genoeg, met name jonge een- en tweepersoonshuishoudens en niet de 
gezinnen. Van de huishoudens die jaarlijks uit München vertrekken om elders een 
woning te vinden wordt gemiddeld 37 procent gevormd door twee personen en bestaat 
krap 20 procent uit eenpersoonshuishoudens. Van beide groepen beschikt ongeveer 
eenderde over een netto maandinkomen van meer dan 2100 Euro (Landeshauptstadt 
München, 2002). 
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München is een stad van de eenpersoonshuishoudens. De centrale stadsdelen 
Maxvorstadt (68,2 procent), Altstadt-Lehel (65,0 procent) en Ludwigsvorstadt-
Isarvorstadt (64,9 procent) voeren de ranglijst aan van stadsdelen met het hoogste 
percentage alleenstaanden. Dit zijn uitgerekend ook de stadsdelen waar de westerse 
buitenlanders relatief sterk zijn oververtegenwoordigd (zie figuur 3.1). Het zijn 
bovendien vooral mensen tussen de 15 en 45 jaar oud die in deze stadsdelen wonen; van 
de drie stadsdelen ligt dat percentage alleen in Altstadt-Lehel nog onder vijftig procent. 
 
Belangrijkste reden voor vertrek uit de stad is voor de tweepersoonshuishoudens een 
verwachte gezinsuitbreiding. De meeste vertrekkende huishoudens gaan dan ook niet 
goedkoper wonen in het ommeland, maar juist groter, waardoor woonlasten soms zelfs 
stijgen (Landeshauptstadt München, 2002). Verder zijn het vooral de Duitse huishoudens 
die buiten de stad verhuizen; de buitenlanders blijven vooral in de stad wonen 
(Landeshauptstadt München, 1997).  
 
Met betrekking tot woonlocaties van de buitenlanders in München zijn wel gegevens 
beschikbaar. In figuur 3.1 is de concentratie van buitenlanders uit geïndustrialiseerde 
landen weergegeven. Uit de figuur spreekt een sterke concentratie van westerse 
buitenlanders in de centrale stadsgedeelten van München. De oververtegenwoordiging is 
het grootste in Schwanthalerhöhe (1,71), Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (locatiequotiënt 
1,58) en Altstadt-Lehel (1,53). De oververtegenwoordiging in Schwanthalerhöhe 
verdwijnt als de Griekse en Italiaanse buitenlanders niet worden meegerekend. 
Schwanthalerhöhe is dan ook een stadsdeel waar nog relatief veel ‘traditionele’ 
gastarbeiders wonen; het percentage Turken is er zes procent. 
 
Met of zonder gastarbeiders, de westerse buitenlanders zijn sterker op de centrale 
stadsdelen van München gericht dan de overige buitenlanders. Figuur 3.2 toont de 
woonlocaties van de buitenlanders uit Centraal- en Oost-Europa (inclusief Turkije). Uit 
deze kaart komen veel duidelijker de woongebieden naar voren die in de jaren 1960 
werden gebouwd om de woningnood te verlichten. Het gaat daarbij om de noordelijke 
stadsdelen Milbertshofen-Am Hart en Feldmoching-Hasenbergl, en in het bijzonder 
Ramersdorf-Perlach in het zuidoosten. Dit laatste stadsdeel verrees halverwege de vorige 
eeuw als grootste project van een plan voor de bouw van 180 000 woningen aan de 
stadsranden. De relatief goedkope gestapelde hoogbouw in het stadsdeel kent een 
bewoningsgeschiedenis die enigszins vergelijkbaar is met de Bijlmer in Amsterdam. 
Aanvankelijk bedoeld voor gezinnen die al in de stad woonden, waren het uiteindelijk 
vooral minder vermogende migranten die de woningen betrokken. 
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Figuur 3.1: Woonlocaties van buitenlanders uit geïndustrialiseerde landen, 
locatiequotiënt, 31 december 2001 

Oververtegenwoordiging westerse buitenlanders
ten opzichte van de woonachtige bevolking

1,25 en hoger
1,00 - 1,25
0,75 - 1,00
0,50 - 0,75

 
Bron: auteurs, op basis gegevens Statistisches Amt der Landeshauptstadt München 
 
Ook de centrale stadsdelen Schwanthalerhöhe en Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt kennen 
een relatieve oververtegenwoordiging van Centraal- en Oost-Europese buitenlanders. De 
overige buitenlanders blijken vooral oververtegenwoordigd in het noorden en zuidoosten 
van de stad, en veel beperkter in het centrum. Hoewel een deel van deze groep in sociale 
huurwoningen woont, kan worden aangenomen dat een niet onaanzienlijk deel is 
aangewezen op andere huurvormen. Een meerderheid van de huishoudens in München 
huurt een woning in de particuliere sector. Eigen woningbezit is onder meer laag 
vanwege de hoge grondprijzen. De sociale huursector is zeer beperkt van omvang; 
ongeveer tien procent van het woningbestand is als zodanig geclassificeerd. 
 
Gegevens die ten behoeve van toewijzing van sociale huurwoningen worden verzameld 
geven enig inzicht in de beroepsstructuur van de hoofden van huishoudens die 
daadwerkelijk zo’n woning hebben gekregen.11 In tabel 3.6 zijn deze gegevens afgebeeld. 
In het meetjaar had meer dan eenderde van de huishoudhoofden geen afgeronde 
opleiding. Scholieren en studenten kregen slechts twee procent van de te verdelen sociale 
huurwoningen toegewezen. 
 
                                                 
11 Het hoofd van het huishouden is in dit geval de aanvrager van de sociale huurwoning. 
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Figuur 3.2: Woonlocaties van Centraal- en Oost-Europese buitenlanders, 
locatiequotiënt, 31 december 2001 

Oververtegenwoordiging Centraal- en Oost-Europese buitenlanders
ten opzichte van de woonachtige bevolking

1,25 en hoger
1,00 - 1,25
0,75 - 1,00
0,50 - 0,75

 
Bron: auteurs, op basis gegevens Statistisches Amt der Landeshauptstadt München 
 
 
Ondanks een relatief beperkt aanbod in de goedkopere particuliere en sociale huursector, 
kent de stad een geografisch verloop van duurdere naar minder dure woonmilieus. De 
duurste woningen zijn geconcentreerd in het centrum van de stad en in bepaalde 
zuidwestelijke stadsdelen. In de overige perifere stadsdelen liggen (huur)prijzen 
gemiddeld lager. De lokale overheid is zich ervan bewust dat de druk op zowel de dure 
milieus in het centrum als op de goedkopere woonmilieus aan de stadsranden hoog is en 
in de komende jaren waarschijnlijk verder zal stijgen (Landeshauptstadt München, 2001), 
waarbij ook verdringingseffecten een nijpender probleem zullen worden. De bestuurders 
erkennen dat voor een gerichte aanpak van deze problemen een regionale aanpak 
noodzakelijk is. De vormgeving daarvan is, zoals in de volgende paragrafen zal worden 
uiteengezet, echter niet zo eenvoudig. 
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Tabel 3.6: Beroepssituatie van mensen die in 1999 een sociale huurwoning hebben 
toegewezen gekregen in München 

 1999 
beroepssituatie absoluut %
Zonder beroep (huisvrouwen/-
mannen) 

1 229 11,0

Werknemers zonder opleiding 4 022 36,0
Ambtenaren 1 787 16,0
Zelfstandigen en overige 
beroepen 

223 2,0

Scholieren en studenten 223 2,0
Gepensioneerden 1 229 11,0
Uitkeringstrekkers 1 237 11,1
Overig 
 

1 221 10,9

Totaal 11 171 100,0
Bron: Landeshauptstadt München, 1999d 
 
 
3.4 Woonmilieus en regionale ambities 
 
München kent een concentrische opbouw. De Altstadt, de historische stadskern, heeft een 
centrumfunctie die tot ver over de gemeentegrenzen reikt. Het oude stadsdeel wordt 
gedomineerd door commerciële functies, terwijl de woonfunctie er verhoudingsgewijs 
klein is. Meer van het centrum af neemt het belang van de woonfunctie toe. Terwijl in de 
centrale stadsdelen vooral gewerkt wordt, overheerst in veel van de gemeenten in het 
ommeland de woonfunctie.  
 
Deze concentrische structuur is deels het gevolg van historische ontwikkeling en deels 
van actief overheidsbeleid in de tweede helft van de twintigste eeuw. Jarenlang werden 
functies in München zo veel mogelijk van elkaar gescheiden, waarbij het historische 
centrum was aangewezen als het commerciële hart van de stad. Grotendeels als gevolg 
van toenemende congestie, verslechterde bereikbaarheid en aanzwellende 
milieubelasting, heeft München inmiddels gekozen voor een policentrisch stadsmodel dat 
tot verlichting van de druk op de Altstadt moet leiden.  
 
Toch werd in München al relatief vroeg een soort policentrisch stadsmodel voorgestaan. 
Het eerste stedelijk ontwikkelingsplan van 1963 ging uit van een sterke centrale stad en 
een aantal subkernen in de verschillende stadsdelen. Twaalf jaar later, in 1975, werd in 
het volgende ruimtelijk ontwikkelingsplan al gesproken van een hiërarchie aan kernen in 
een regionaal perspectief. Bovendien voorzag dat plan de bouw van nieuwe stadsdelen 
aan de stadsranden van München. Voor het navolgende is van belang dat het 
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policentrische model voor München een hiërarchisch karakter heeft; de kernen staan in 
een bepaalde rangorde tot elkaar of dienen aldus ontwikkeld te worden.  
 
De meest recente visie op de ruimtelijke ontwikkeling van München werd vanaf 1995 
vastgelegd rond drie trefwoorden: groen, compact en urbaan (Landeshauptstadt München, 
1999b). Hoewel dit plan beperkt is tot de gemeente München, is er een vrij uitgebreide 
regionale paragraaf in opgenomen. Hierin wordt de doelstelling geformuleerd om te 
komen tot een regionaal ruimtelijk ontwikkelingsplan. Regionale ruimtelijke planning is 
in Zuid-Duitsland niet zo sterk geïnstitutionaliseerd als het Nederlandse streekplan, en het 
regionaal ruimtelijk plan vereist daarom een flinke dosis grotendeels vrijwillige 
medewerking van de gemeenten. 
 
In december 2001 werd voor München en ommeland dit regionaal ruimtelijk 
ontwikkelingsplan vastgesteld. Het plan bevat op hoofdlijnen de nagestreefde ruimtelijke 
ordening voor de zogeheten Region 14, een van staatswege ingestelde planregio.12 In de 
brede discussies die voorafgingen aan het regionale plan werd als doelstelling vastgelegd 
dat de regio een gewogen sociale structuur moet hebben (Landeshauptstadt München, 
1996). De implicatie daarvan is dat het aanbod aan woningen in alle betrokken 
gemeenten dusdanig moet zijn dat verschillende sociale groepen in de gehele regio 
passende woonruimte kunnen vinden. 
 
De doelstelling van een uitgebalanceerde bevolkingssamenstelling is de uitkomst van een 
politiek proces waarbij de betrokken gemeenten tot een gezamenlijk regionaal plan 
moesten komen. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen aandacht besteed aan dat proces 
en wordt onderzocht welke doelen met regionale afstemming op het gebied van 
woonmilieuontwikkeling worden nagestreefd. In de volgende paragraaf wordt vervolgens 
nader ingegaan op de bestuurlijke vormgeving van die regionale afstemming. 
 
Regionale ruimtelijke planvorming wordt ten dele verplicht door de Duitse wetgeving. 
Sinds begin jaren 1970 bestaan er planregio’s die elk een regionaal plan moeten 
opstellen. De precieze invulling van het plan komt echter voor rekening van de 
gemeenten die tot de planregio behoren. Deze gemeenten moeten gezamenlijk regionale 
doelstellingen formuleren en op kaart uitwerken. Als zodanig krijgen gemeenten een 
aanzienlijke ruimte om hun eigen belangen en ambities te verdedigen op regionaal 
niveau. En gemeenten doen dat dan ook. 
 

                                                 
12 Er bestaat geen duidelijke, officiële afbakening van het metropolitane gebied van München. In de Duitse 
definiëring wordt het ommeland van München (das Umland) meestal beperkt tot de gemeenten van de 
Landkreis München. De planregio 14 bestrijkt een gebied dat veel groter is dan München en het ommeland. 
Hoewel ommeland en planregio 14 tot de meest gebruikte gebiedsindelingen behoren bij wetenschappelijke 
en beleidsmatige studies naar München, hanteren verschillende overheidsafdelingen vaak een eigen 
gebiedsindeling. 
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Alvorens daarop in te gaan, moet gezegd zijn dat het regionaal plan slechts contouren 
schetst van gebieden waar de bouw van nieuwe woonmilieus mogelijk is. Of die 
woonmilieus er daadwerkelijk komen, om wat voor soort woongebieden het dan eigenlijk 
gaat, of voor wie er gebouwd moet worden, daarover spreekt het plan zich niet uit. Juist 
deze precieze invulling van de in het plan aangewezen gebieden kan aanleiding zijn voor 
conflicten tussen gemeenten. 
 
Dergelijke conflicten zijn beslist niet nieuw. Het ommeland ten zuiden van München, met 
zijn Alpenpanorama en meren vervult traditioneel een functie als recreatie- en 
woongebied. In institutioneel opzicht bestaat het zuidelijke ommeland uit overwegend 
kleine gemeenten die vanwege de vele relatief vermogende inwoners, een financieel 
sterke positie hebben. Het noordelijke, vlakke en natuurlandschappelijk minder 
aantrekkelijke ommeland was daarentegen jarenlang een soort stortplaats waar, tot groot 
ongenoegen van de noordelijke buurgemeenten, allerlei niet-gewilde en vervuilende 
functies konden worden weggestopt.  
 
De relatie van München met haar buren wordt door de tijd dan ook gekenmerkt door 
strubbelingen en onenigheid. De zuidelijke gemeenten zijn over het algemeen behoudend 
en weinig geneigd tot grote ruimtelijke ingrepen, waaronder de bouw van woonmilieus. 
De relatie tussen München en de noordelijke buurgemeenten is ernstig verstoord geraakt 
door de bovengenoemde pogingen om laagwaardige en ongewilde functies naar die 
gemeenten te verhuizen. Een en ander heeft tot gevolg dat München en omliggende 
gemeenten op het gebied van woonmilieuontwikkeling uiteenlopende ambities hebben. 
 
Grofweg kunnen de gemeenten, naar prioriteit die wordt verleend aan ontwikkeling van 
woonmilieus, in drie groepen worden ingedeeld: de gemeenten ten zuiden van München, 
de gemeenten ten noorden van München, en de gemeente München. Deze indeling is 
noodzakelijkerwijs globaal, omdat een bespreking van elke gemeente afzonderlijk hier te 
ver zou voeren. 
 
De zuidelijke gemeenten willen de bouw van nieuwe woonmilieus zo veel mogelijk 
beperken, en zijn daarin bovendien tamelijk succesvol. Door het bosrijke gebied als een 
voor de regio, maar ook nationaal gezien belangrijk gebied te portretteren dat 
bescherming en conservering behoeft, hebben de zuidelijke gemeenten zowel van 
München als van hogere bestuurslagen steun weten te vinden voor terughoudendheid bij 
het uitbreiden van de ‘rode contouren’ in de ruimtelijke planvorming. De prioriteit die 
wordt gelegd bij het handhaven van de bestaande ruimtelijke orde, vertaalt zich in een 
beperkt regionaal besef in deze gemeenten. Vele beschouwen zich als 
dorpsgemeenschappen, waar dan misschien veel mensen wonen die in München werken, 
maar die verder niet zo veel met de stad op hebben. 
 



 56

De noordelijke gemeenten vormen in het regionaal ruimtelijk plan juist de zwaartepunten 
voor toekomstige woonmilieuontwikkeling. Vooral de verplaatsing van de luchthaven uit 
het oosten van München naar de veertig kilometer noordelijker gelegen gemeenten 
Friesing en Oberding heeft van het noordelijke ommeland een soort ‘natuurlijk’ stedelijk 
ontwikkelingsgebied gemaakt. In de noordelijke gemeenten heeft de komst van de 
luchthaven geleidelijk aan ook een omslag gebracht in het denken over ruimtelijke 
ontwikkeling. De gemeenten zijn zich meer als potentiële groeigebieden gaan 
beschouwen, dan als de verwaarloosde achtertuin van München, wat positief uitwerkt op 
het regionaal besef in die gemeenten. Terwijl de prioriteit een kleine tien jaar terug nog 
lag bij het verzetten tegen alles wat uit München afkomstig was, zien de gemeenten zich 
in toenemende mate als de groeizone van het metropolitane gebied. 
 
Voor München is de ontwikkeling in het noorden deels een noodzaak. Hoewel de stad 
beschikt over een aantal grote terreinen die geherstructureerd kunnen worden, is 
bouwgrond schaars. Evenals in Barcelona is een regionaal besef in de stad, als centrum 
van een grootstedelijk gebied, relatief sterk ontwikkeld. Maar, voor een stad die zich 
nadrukkelijk presenteert als een toekomstgerichte mediastad met een creatief milieu is de 
aandacht voor de daartoe belangrijke kenniswerkers gering. Met betrekking tot de 
woningmarkt, en in het bijzonder de ontwikkeling van woonmilieus, blijft de discussie op 
regionaal niveau steken bij de locaties die voor woningbouw geschikt zijn. Net als in 
Barcelona wordt die discussie enerzijds geïnspireerd door schaarste aan ruimte in de 
stedelijke kerngemeente – die daardoor praktisch gedwongen wordt initiatieven tot 
regionale afstemming te ontplooien – en anderzijds door een drang naar herverdeling van 
de bevolking.  
 
 
3.5 Bestuurlijke organisatie van regionale afstemming  
 
Om tot regionale afstemming te komen bestaat in München inmiddels een aantal 
samenwerkingsverbanden. De meeste daarvan zijn nog vrij jong, hooguit tien jaar oud. 
De reden voor het bestaan van de verbanden moet worden gezocht in het op regionaal 
niveau relatief zwak geïnstitutionaliseerde Duitse overheidssysteem. Onder de federale 
overheid komen de deelstaten, eventueel deelregeringen van de deelstaten, daaronder de 
Kreisen, en ten slotte de gemeenten. De deelstaten variëren in omvang van metropolitane 
omvang tot gebieden die in oppervlakte vele malen groter zijn dan Nederland. Beieren is 
met een oppervlakte van 71 000 vierkante kilometer de grootste deelstaat, maar ook de 
deelregeringen hebben zeggenschap over gebieden (voor München is dat Oberbayern) die 
groter zijn dan het schaalniveau waarop de woningmarkt functioneert.  
 
De meeste bevoegdheden zijn gealloceerd op federaal, deelstaat- en gemeenteniveau. 
Ook voor ruimtelijke ordening geldt dat regionale planning een ondergeschikte rol speelt. 
Niet alleen ontbreekt een regionaal bestuursniveau, maar er bestaan tevens weinig 
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verplichtingen voor lagere overheden om regionaal samen te werken. De meeste 
samenwerkingsverbanden in München bestaan dan ook op basis van vrijwilligheid. 
 
Voor een overzichtelijk beeld van de manier waarop regionale afstemming momenteel 
bestuurlijk wordt vormgegeven is het handig om de in het inleidende hoofdstuk 
uiteengezette driedeling als ‘kapstok’ te gebruiken, waarbij aandacht wordt besteed aan 
verticale intergouvernementele relaties, de verhouding tussen overheid en private actoren 
en horizontale intergouvernementele relaties. Op basis van deze analyses kan een 
totaalbeeld worden gecreëerd van de bestuurlijke organisatie van regionale afstemming 
op het gebied van woonmilieuontwikkeling. 
 
In 1973 werd de regionale planning in West-Duitsland sterker geïnstitutionaliseerd door 
de instelling van planregio’s. Rond München werd het zogeheten Regionale 
Planungsverband München opgericht, dat meestal kortweg Region 14 wordt genoemd. 
Deze regio is in feite geen apart bestuursniveau, maar een wettelijk voorgeschreven 
samenwerkingsverband van gemeenten, Landkreise en kreisfreie Städte. De landkreisen 
zijn te beschouwen als een soort supergemeenten of miniprovincies, die vooral taken 
hebben in de sfeer van afvalverwerking, openbaar vervoer en sociale dienstverlening. 
Sommige grotere gemeenten, de zogeheten kreisfreie Städte, dragen zelf zorg voor deze 
opgaven. 
 
Regionale planning is dus betrekkelijk jong. Het regionale ‘gat’ in het Duitse 
planningssysteem werd door München en omliggende gemeenten betrekkelijk vroeg 
onderkend. Al in 1950 besloten de gemeente München, 38 omliggende gemeenten en 4 
Landkreisen tot oprichting van een samenwerkingsverband om tot regionale afstemming 
te kunnen komen. Inmiddels telt dit Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 
München, meestal aangeduid als PV, 143 gemeenten en 8 Landkreisen. De meeste 
hiervan liggen in Region 14.  
 
Aanvankelijk kreeg dit vrijwillige samenwerkingsverband twee doelstelling mee. In de 
eerste plaats zou het verband regionale belangen moeten bewaken en zorg moeten dragen 
voor een regionale planning daar waar nodig. De tweede doelstelling was om 
afzonderlijke gemeenten te ondersteunen en te adviseren bij gemeentelijke 
planningsopgaven (zoals bestemmingsplannen). Het ging daarbij tevens om uitwisseling 
van expertise. Sinds de instelling van Region 14 zijn regionale planningsopgaven vooral 
overgenomen door deze wettelijk verplichte planregio, en houdt de PV zich voornamelijk 
bezig mee de tweede doelstelling. 
 
Naast dit algemene planningsverband bestaat inmiddels een groot aantal thematische 
samenwerkingsverbanden, meestal in de vorm van een vereniging. Op deze verbanden zal 
niet erg diep worden ingegaan, omdat geen enkele zich bezighoudt met 
woonmilieuontwikkeling of de woningmarkt. De vereniging die wel genoemd moet 
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worden is de Initiative MAI e.V. Oorspronkelijk werd dit verband in 1995 opgericht door 
de gemeenten München, Augsburg en Ingolstadt (MAI), maar inmiddels tellen 
uiteenlopende organen en instanties zoals planregio’s, Kamers van Koophandel en 
banken tot de leden. De vereniging is gericht op het stimuleren van de economische 
ontwikkeling in het zuiden van Beieren en houdt zich voornamelijk bezig met toeristische 
reclame en marketing van de regio.  
 
Hoewel de MAI op inhoudelijk terrein niet erg interessant is voor dit rapport, is de 
onderliggende (onofficiële) beweegreden tot oprichting van de vereniging wel belangrijk 
voor de hier behandelde problematiek. Uit ten behoeve van het onderzoek gehouden 
interviews spreekt naar voren dat München met de twee relatief grotere gemeenten 
Augsburg en Ingolstadt gemakkelijker een regionaal belang kan formuleren dan met de 
kleine buurgemeenten. Vaak wordt gerefereerd aan regionale samenwerkingsinitiatieven 
rond Stuttgart en Hannover, waar de kernstad in beide gevallen niet veel groter is dan 
enkele omliggende kernen. Door met de relatief grote gemeenten Augsburg en Ingolstadt 
samenwerking te zoeken, hoopte München ‘begrip’ te vinden voor haar eigen 
internationale ambities. 
 
Maar het initiatief is zeker niet vrij van kritiek uit Augsburg en Ingolstadt. Een regionale 
krant uit Ingolstadt schreef over het eerste regionaal plan dat de MAI in 1995 
presenteerde dat de samenwerking weliswaar nastrevenswaardig is, maar dat het toch 
vooral de belangen van München zijn die er in een regionaal kader worden uitgewerkt.13 
De reporter beklaagde zich erover dat onder culturele en economische activiteiten 
nergens gesproken wordt over Ingolstadt. Deze kritiek wijkt niet veel af van de angst van 
kleine gemeenten dat de grote partner haar eigen doelstellingen probeert te 
verwezenlijken in een regionaal kader. 
 
Toch zijn juist zulke verbanden de kaders bij uitstek waarin aan het creëren van een 
regionaal bewustzijn en een regionaal belang gewerkt wordt. Niet voor niets is het de 
MAI die graag burgemeester Peter Schnell van Ingolstadt citeert, die gezegd schijnt te 
hebben dat “wenn München leuchtet, dann glänzt die Region”, ‘als München schittert, 
dan glanst de regio’. Dit is de peptalk voor regionale initiatieven. 
 
De MAI is overigens een verband waarin ook private partijen vertegenwoordigd zijn op 
regionaal niveau, en dus meedenken over de toekomst van de regio. Toch is dergelijke 
structurele samenwerking tussen overheid en private partijen in München nog niet sterk 
uitgekristalliseerd, en zeker niet wanneer het gaat om woonmilieuontwikkeling. Hoewel 
vergelijking het onderwerp is van het volgende hoofdstuk, kan hier alvast worden 
opgemerkt dat München in dat opzicht sterk verschilt van Barcelona. Terwijl in die stad 
private partijen actief betrokken zijn bij ruimtelijke planning, is het ruimtelijk plan in 
München toch vooral het terrein van de overheid. 
                                                 
13 Donaukurier, 23/24 juni 2001. 
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Dat neemt niet weg dat de overheid wel degelijk probeert om private partijen ook een 
bepaalde verantwoordelijkheid toe te schuiven bij woningmarktvraagstukken. Grote 
werkgevers zoals Siemens en BMW is door de gemeente gevraagd om zich actief in te 
zetten voor huisvesting van hun werknemers. Deze bedrijven hebben immers evenmin 
baat bij een verstopte en onbetaalbare woningmarkt. Het is overigens niet zo dat deze 
bedrijven zich helemaal niet bemoeien met huisvestingsvraagstukken. Siemens betaalt 
werknemers bijvoorbeeld een speciale toelage, Wohngeld, als tegemoetkoming voor de 
hoge huren in de stad. Daaruit valt in elk geval af te leiden dat problemen op de 
woningmarkt alleen niet voldoende zijn voor zulke grote bedrijven om hun locatiekeuze 
te herzien. 
 
Het interessante aan de context van München is dat twee vrijwel overlappende 
samenwerkingsverbanden bestaan die zich beide op regionaal niveau met 
woonmilieuontwikkeling kunnen bezighouden. Terwijl in het ene verband, de RPV, door 
zijn wettelijk verplichte karakter de verticale intergouvernementele relaties een sterke 
invloed doen gelden, kunnen de gemeenten in het andere verband min of meer vrij van 
deze relaties handelen. 
 
Hoewel hiermee een kader lijkt te bestaan voor regionale afstemming, komt 
daadwerkelijke afstemming nog maar amper van de grond. De vraag wat voor soort 
woonmilieus vanuit een regionaal perspectief gebouwd zouden moeten worden, is 
nauwelijks aan de orde; gemeenten bepalen dan wel gezamenlijk de locaties voor 
woningbouw, maar de precieze vormgeving van die nieuwe woonmilieus is een zaak voor 
de betreffende gemeente. En voor de private partijen, want die hebben, net als in 
Barcelona, een grote invloed op de daadwerkelijk gerealiseerde woningbouw. 
 
 
3.6 Conclusie 
 
Enkele jaren terug kwam aan de oostelijk rand van het centrum van München een 
industrieterrein vrij waar een knödelfabriek, een aardappelfabriek, had gestaan. De 
grondeigenaar wilde het terrein herontwikkelen voor hoogwaardige commerciële 
functies. De gemeente München eiste ten minste dertig procent sociale huurwoningen op 
het terrein, en dit conflict tussen grondeigenaar en de stad duurt nog altijd voort. 
Inmiddels is, gedoogd door zowel de grondeigenaar als de gemeente, op het 
industrieterrein een tijdelijk uitgaansparadijs ontstaan, dat onder de naam Kunstpark Ost 
op drukke weekenden ruim tachtigduizend mensen trekt.14 Het concept van bars, disco’s, 
andere uitgaansgelegenheden, ateliers en bedrijfsruimten voor creatieve geesten, is niet 
alleen een succes geworden qua bezoekersaantallen, maar ook qua verhuur van de 
beschikbare ruimte. Binnen een half jaar waren alle ruimten in de oude fabrieksgebouwen 
                                                 
14 Het Kunstpark heeft een eigen website: www.kunstparkost.de  
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verhuurd. De onder zijn eigen naoorlogse succes ingedutte stad had weer een vrij- en 
broedplaats van formaat. 
 
Geen wonder dat velen in de opening van het Kunstpark Ost weer iets van de schittering 
van München herkennen. Bovendien geeft “München leuchtet wieder” een exclusief 
tintje aan het Kunstpark. En niet voor niets stelt de stedelijke overheid zich na 
aanvankelijke bedenkingen steeds positiever op ten opzichte van het initiatief. Het tekent 
de ambitie van een stad die een creatief klimaat wil scheppen of meent te hebben, en zich 
beetje bij beetje begint af te vragen wie zo’n klimaat eigenlijk ‘maken’. 
 
Het grootste deel van de werkgelegenheid in München en het ommeland is te vinden in 
de dienstensector, hoewel nog altijd iets meer dan eenvijfde van de werknemers in de 
industrie werkzaam is. In het grootstedelijk gebied ligt dat aandeel zelfs bijna op een 
kwart. Desalniettemin behoort München tot de duurste steden van Duitsland. Het aantal 
migranten uit geïndustrialiseerde landen is relatief hoog; 35 procent van de buitenlanders 
kan als zodanig worden getypeerd.  
 
De woonlocaties van kenniswerkers in München zijn lastig zichtbaar te maken. Hoewel 
de stad inzet op de hoogwaardige dienstverlening en interesse toont in de woonsituatie 
van haar inwoners, zijn met betrekking tot opleidingsniveau of beroep dan wel functie 
vrijwel geen data beschikbaar op een laag ruimtelijk schaalniveau. Een indicatie van 
woonlocaties van kenniswerkers kan wel gegeven worden aan de hand van de 
woonplaatsen van buitenlandse kenniswerkers. Die zijn sterk georiënteerd op de centrale 
stadsdelen van München, terwijl de buitenlanders uit niet-geïndustrialiseerde landen 
oververtegenwoordigd zijn in bepaalde stadsdelen aan de stadsrand. 
 
Niet ver over die stadsrand hebben woonmilieus vaak een sterk dorps karakter, hoewel 
een groot deel van de woonachtige bevolking in München werkt. Het grootstedelijk 
gebied van München doet daardoor aan als een hiërarchisch opgebouwd systeem, en dat 
is al lang een doelstelling in de regionale ruimtelijke planvorming. Een andere 
doelstelling in het regionaal ruimtelijk plan is om te komen tot een gebalanceerde 
bevolkingsopbouw voor de hele planregio.  
 
Maar betekent dat, dat elke gemeente voor iedereen een woonmilieu moet bieden? 
Wellicht, maar de praktische uitwerking is vooralsnog anders. Over het algemeen willen 
gemeenten, en met name de kleinere, zoveel mogelijk hun identiteit (en gezonde 
financiële positie) bewaren. De zuidelijke gemeenten zijn daarin redelijk succesvol door 
vrijwel helemaal geen nieuwbouw toe te staan. De dynamiek moet ten noorden van de 
stad gezocht worden, daar liggen de ingevulde vlakken in het regionaal plan. Dat 
München plannen heeft om woonmilieus te gaan verdichten, is meer uit nood geboren, 
dan een strategie om stedelijke leefmilieus te creëren. 
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Regionale coördinatie van woonmilieuontwikkeling is daarmee beperkt tot afstemming 
van locaties voor woningbouw. Bestuurlijke kaders voor verdergaande afstemming 
bestaan wel, maar een discussie over het soort woonmilieus dat op een bepaalde locatie 
gewenst is, is tussen gemeenten onderling amper gestart. 
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4 Amsterdam in vergelijkend perspectief 
 
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Amsterdam schreef enkele jaren terug in korte tijd een toekomstvisie. Amsterdam, 
complete stad kreeg de visie als titel mee (gemeente Amsterdam, 1999). In deze kijk op 
de toekomstige ontwikkeling van de stad, wordt Amsterdam gepresenteerd als een plaats 
die voor iedereen ruimte moet bieden, en voor iedereen toegankelijk moet zijn. 
Amsterdam zou Amsterdam niet zijn zonder de bijzondere mix van arm en rijk, yup en 
alternativo, alleenstaande en gezin, Nederlander of van verre komaf. Amsterdam is trots 
op de diversiteit in de stad en ontleent daar identiteit aan waar de stad internationaal 
bekend om is. 
 
Ondanks dit mooie streven klinken binnen de gemeente soms verontruste stemmen. 
Want, kan Amsterdam iedereen wel de ruimte bieden die het belooft? Zijn er wel 
voldoende woonmilieus beschikbaar om aan ieders woonwens tegemoet te komen? Op de 
woningmarkt wringt en knelt het. De grote druk op de binnenstad drijft mensen die de 
stijgende prijzen in de beperkte vrije sector niet kunnen betalen naar de stadsranden of 
zelfs uit de stad. In de omvangrijke sociale huursector treedt verstopping op doordat 
huishoudens die zich een koopwoning of duurdere huurwoning kunnen permitteren, en 
die zo’n woning misschien eigenlijk wel willen hebben, in dit kleine segment niet aan het 
bod komen. 
 
Met alleen de benaming kennisstad, cultuurstad, creatieve of complete stad, is de stad nog 
niet wat die benaming suggereert. Amsterdam beseft dat, en toont interesse in de 
kenniswerkers, de cultuurwerkers, de creatievelingen, en al degenen die Amsterdam tot 
complete stad moeten maken. Die interesse beperkt zich niet tot de stad Amsterdam, maar 
spreidt zich uit tot datgene dat andere steden doen voor ‘hun’ kenniswerkers.  
 
In dit hoofdstuk wordt, tegen de achtergrond van de bovenstaande context, de 
Amsterdamse situatie vergeleken met de uitkomsten van het onderzoek in Barcelona en 
München. De bedoeling van de vergelijking is om uitspraken mogelijk te maken over de 
mate waarin Amsterdam zich van steden met overeenkomstige economische en culturele 
ambities onderscheidt met betrekking tot de werkende bevolking, de woonlocaties 
daarvan en met betrekking tot ideeën over regionale afstemming van 
woonmilieuontwikkeling. 
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De opbouw van het hoofdstuk laat zich vergelijken met die van de voorgaande twee 
hoofdstukken. In het eerste deel is de aandacht gericht op een vergelijking van 
kenniswerkers en woonlocaties van kenniswerkers in Amsterdam en de andere steden. 
Het tweede deel van het hoofdstuk gaat in op de problematiek van regionale afstemming 
van woonmilieuontwikkeling. Conclusies en een discussie van de implicaties van de 
vergelijking staan centraal in het volgende hoofdstuk. 
 
 
4.2 Amsterdamse kenniswerkers 
 
Amsterdam is nooit sterk afhankelijk geweest van industrie in de stad. Industrialisatie 
kwam in Nederland sowieso al laat op gang, maar Amsterdam is met haar 
handelsgeschiedenis al eeuwen sterk op dienstverlening gericht. Toch is de 
deïndustrialisatiegolf aan Amsterdam niet voorbijgegaan; ook in Amsterdam is de 
overgang naar de dienstenstad waar te nemen, waarbij hoogwaardige dienstverlening een 
steeds groter aandeel heeft in de werkgelegenheid in de stad. Over het afgelopen 
decennium was de zakelijke dienstverlening veruit de snelst groeiende sector.15 
 
In tabel 4.1 is de structuur van de werkgelegenheid in Amsterdam weergegeven. In 
vergelijking tot Barcelona en München valt op hoe zeer Amsterdam is gericht op de 
dienstensector. Negen op de tien werknemers is actief in de dienstverlening. De kleine 
tien procent die in de secundaire sector werkt, steekt pril af tegen de twintig tot 
vijfentwintig procent in de andere twee steden. Amsterdam is relatief sterker op zakelijke 
dienstverlening gericht dan Barcelona en München.  
 
De relatieve omvang van de dienstensector geeft echter alleen maar een indicatie van het 
belang van de kenniseconomie voor een stad. Zoals bij München werd aangegeven is er 
ook industriële productie waarbij specifieke en complexe kennis een belangrijke rol 
speelt; niet alle industriële productie is ‘lopende band’ werk. Toch kan gesteld worden 
dat Amsterdam in vergelijking tot Barcelona en München veel meer leunt op de productie 
en verwerking van informatie en kennis, dan op de productie van materiële goederen. Het 
zwaartepunt van de werkgelegenheid in de dienstensector ligt in Amsterdam bij de 
zakelijke dienstverlening, een sector die ook in München relatief sterk vertegenwoordigd 
is, maar in Barcelona relatief minder belangrijk is. 
 
De laatste twee kolommen in tabel 4.1 tonen de werkgelegenheid in het gebied van het 
Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), exclusief Amsterdam. Evenals in Barcelona en 
München geldt dat in de omtrek van de stad de primaire en secundaire sector voor relatief 
meer werkgelegenheid zorgen dan in de stad. Alle drie de steden zijn in regionaal-
stedelijk perspectief inderdaad dienstencentra. 
                                                 
15 Dergelijke, op statistische gegevens geënte conclusies en in de tekst vermelde statistische gegevens zijn, 
tenzij anders vermeld, gebaseerd op data van O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek. 
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Tabel 4.1: structuur van de werkgelegenheid in Amsterdam, december 2001 en het 
gebied van het ROA, december 1999 
 Amsterdam ROA (exl. Amsterdam) 
 abs. % abs.* %
Primair 555 0,1
Secundair 37 295 8,9

41 800** 11,8**

- industrie 24 229 5,8  
- productie en distributie energie  601 0,1  
- bouwnijverheid  12 465 3,0  
Diensten (tertiair) 379 861 90,9 291 900 82,3
- rep. en handel consumenten 
artikelen 

55 630 13,3 58 100 16,4

- horeca 23 330 5,6 9 900 2,8
- vervoer, opslag, communicatie 33 755 8,1 27 600 7,8
- financiële instellingen 44 397 10,6 20 800 5,9
- onroerend goed, zakelijke diensten 88 949 21,3 45 100 12,7
- overheid en sociale verzekeringen 29 705 7,1 29 000 8,2
- onderwijs 24 316 5,8 23 900 6,7
- gezondheids- en welzijnszorg 52 980 12,7 42 300 11,9
- overige diensten 26 612 6,4 35 100 9,9
- extra-territoriale lichamen 
 

187 0,0  

Totaal 417 711 100,0 354 700 100,0
*Absolute aantallen werknemers zijn afgerond op honderdtallen 
** Primair plus secundair 
Bron: O+S Amsterdam 
 
 
In tabel 4.2 is per deelregio in het ROA-gebied het opleidingsniveau weergegeven van de 
woonachtige beroepsbevolking. Het aandeel hoogopgeleiden ligt voor het ROA-gebied 
gemiddeld hoog; 34 procent van de beroepsbevolking heeft een hoger beroeps- of 
wetenschappelijke opleiding afgesloten. In Amsterdam ligt het percentage 
hooggeschoolden met 36 procent net iets boven dit regionaal gemiddelde, terwijl het 
aandeel werknemers met niet hoger dan basisonderwijs met afstand het hoogste van de 
regio is.  
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Tabel 4.2: Opleidingsniveau beroepsbevolking regio Amsterdam, procenten, 1999 
 basisonderwijs vbo/mavo mbo/havo/vwo hbo/wo
Amstelland 3 17 32 48
Amsterdam 11 23 31 36
Meerlanden 3 26 41 31
Zaanstreek 4 25 40 31
Almere 3 27 41 30
Waterland 
 

5 28 39 27

Totaal 7 24 35 34
Bron: O+S Amsterdam 
 
 
In Amsterdam stonden in het studiejaar 2000–2001 (zie tabel 4.3) bijna 65 000 studenten 
ingeschreven aan de universiteiten en hogescholen. Dit aantal ligt ruim onder het aantal 
studenten in Barcelona (174 000), en ligt ongeveer 15 000 onder het aantal studenten in 
München. Gemeten naar het criterium opleidingsniveau, blijft het aantal toekomstige 
kenniswerkers daarmee in Amsterdam in absolute zin achter bij de twee andere 
onderzochte steden. Het is echter de vraag hoeveel van deze ‘toekomstige’ kenniswerkers 
de drie steden uiteindelijk voor zich weten te behouden. Helaas waren voor dit onderzoek 
geen gegevens beschikbaar om over het percentage studenten dat na de studie in de stad 
aan werkt en/of woont uitspraken te doen.  
 
Tabel 4.3: Aantal ingeschreven studenten aan Amsterdamse hoger 
beroepsonderwijsinstellingen en universiteiten, studiejaar 2000–2001*  
 abs. %
Universiteit van Amsterdam 21 264 32,8
Vrije Universiteit 14 006 21,6
HBO onderwijs 29 488 45,5
- Technisch en nautisch onderwijs 4 650 7,2
- Economisch en administratief onderwijs 11 970 18,5
- Kunst- en nijverheidsonderwijs 2 573 4,0
- Pedagogische academie basisonderwijs  4 660 7,2
- Overig HBO 
 

5 635 8,7

Totaal 64 758 100,0
* Inclusief studenten aan de Hogeschool Diemen 
Bron: O+S Amsterdam 
 
 
Als indicatie van de aantrekkingskracht van de stad op kenniswerkers werd bij München 
en Barcelona gekeken naar het aantal in de stad woonachtige buitenlanders uit 
geïndustrialiseerde landen. Van deze groep is bekend dat het over het algemeen hoger 
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opgeleide werknemers zijn, waarvan een aanzienlijk deel als expat werkt voor 
hoogwaardige internationale dienstverleners. In tabel 4.4 is voor Amsterdam aangegeven 
hoeveel buitenlanders (gemeten naar nationaliteit) in de stad woonachtig zijn. Het totaal 
aantal in Amsterdam woonachtige buitenlanders ligt in absolute zin lager dan het aantal 
in München (287 207 op een iets latere peildatum) en aanzienlijk hoger dan in Barcelona 
(113 809). Afgemeten aan de omvang van de stedelijke bevolking hebben Amsterdam en 
München een vergelijkbaar aandeel buitenlanders (ongeveer een kwart), terwijl in 
Barcelona nog geen tiende van de bevolking een vreemde nationaliteit heeft. Vijftig 
procent van de in Amsterdam woonachtige migranten uit geïndustrialiseerde landen is 
hoogopgeleid. Dat percentage is vergelijkbaar met Barcelona (53 procent). 
 
Tabel 4.4: Buitenlanders in Amsterdam, 2001 
 %
West-Europa* 35 519 19,5
Centraal- en Oost-Europa 43 495 23,8
- Turkije 34 491 18,9
Noord-Amerika 5 657 3,1
Japan en Singapore 1 470 0,8
Oceanië 
 

1 248 0,7

Afrika 69 444 38,0
Azië 14 739 8,1
Centraal- en Zuid-Amerika 
 

10 961 6,0

Totaal 182 533 100,0
*EU-landen en Andorra, Cyprus, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, 
Zwitserland  
Bron: O+S Amsterdam 
 
 
Tussen de steden bestaan voorts enkele opmerkelijke verschillen in het profiel van de 
migranten. Dat profiel heeft vaak een sterk historisch, cultureel of regionaal bepaalde 
component. Migranten uit Latijns-Amerika vormen nog altijd de grootste groep 
buitenlanders in Barcelona, hoewel het aandeel van andere niet-westerse migranten snel 
toeneemt. De buitenlandse bevolking in München is voor een belangrijk deel afkomstig 
uit Centraal- en Oost-Europese landen. Onder de West-Europese migranten vormen de 
cultureel en geografisch nabije Oostenrijkers een grote groep. Voor Amsterdam en 
München geldt dat gastarbeiders die halverwege de vorige eeuw werden gerecruteerd in 
de statistieken goed zichtbaar zijn. In München zijn die groepen extra goed zichtbaar 
door jarenlange beperkingen op naturalisatie. 
 
Bijna een kwart van de in Amsterdam woonachtige buitenlanders komt uit 
geïndustrialiseerde landen. Dat is 6 procent van de totale Amsterdamse bevolking. In 
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München liggen die percentages op respectievelijk 35 en 7 procent; in Barcelona op 16 
en 1 procent. Over het geheel kan geconcludeerd worden dat Amsterdam en München tot 
dusverre aanmerkelijk meer migranten uit geïndustrialiseerde landen hebben 
aangetrokken dan Barcelona. Het aantal westerse buitenlanders in Barcelona stijgt wel, 
maar veel langzamer dan het aantal niet-westerse migranten. 
 
Het profiel van de beroeps- en woonachtige bevolking in Amsterdam vertoont over het 
geheel genomen meer overeenkomsten met München dan met Barcelona. De 
laatstgenoemde stad wordt weliswaar geprofileerd als een diensten- en kennisstad, maar 
het bevolkingsprofiel blijft achter bij de stedelijke ambities. Met deze constatering in het 
achterhoofd, kan zo veel als mogelijk een vergelijking worden gemaakt van woonlocaties 
van kenniswerkers in de drie steden. 
 
 
4.3 Woonmilieus van de Amsterdamse kenniswerkers 
 
In tegenstelling tot in Barcelona, maar net als in München worden in Amsterdam geen 
volkstellingen meer gehouden. Data over de woonlocaties van de Amsterdamse 
kenniswerkers op een laag schaalniveau zijn daardoor lastig te verkrijgen. Voor de 
analyses in deze paragraaf is grotendeels gebruik gemaakt van door ABF Strategie 
(Groenemeijer, 2002) verzamelde gegevens over woonlocaties van kenniswerkers. Om 
redenen van leesbaarheid zijn niet alle kaartbeelden direct in de tekst opgenomen. In 
bijlage 1, achterin dit rapport kunnen de overige figuren worden gevonden. In bijlage 2 
wordt bovendien een toelichting gegeven op de gebruikte databestanden. Deze data zijn 
beschikbaar op postcodeniveau, waardoor op een laag schaalniveau is aan te geven waar 
deze mensen wonen. Bij de gegevens moeten enkele opmerkingen gemaakt worden die 
belangrijk zijn bij interpretatie van de kaartbeelden. 
 
Ten eerste geven de data slechts een deel van de Amsterdamse werknemers. Het was 
begrijpelijkerwijs onmogelijk om van iedere persoon die in Amsterdam werkt de 
woonlocatie te achterhalen. In de bestanden zijn in totaal 75 663 personen opgenomen die 
in Amsterdam werken of studeren, of waarvan de werklocatie onbepaald is, maar die in 
het ROA-gebied of Almere wonen. Doordat gegevens afkomstig zijn van verschillende 
werkgevers, verenigingen of instellingen is het mogelijk dat bepaalde personen 
dubbelgeteld zijn. Er is zoveel mogelijk gecorrigeerd voor dubbeltellingen. Voor 
studenten die naast hun studie ook werken en daardoor wellicht ook als kenniswerker zijn 
geregistreerd, is niet gecorrigeerd. Afgezien van de grote methodologische problemen die 
zo’n correctie zou opleveren, was een correctie voor de hier uitgevoerde analyses niet 
noodzakelijk omdat studenten en kenniswerkers afzonderlijk worden behandeld, en dus 
nergens in één bestand zijn ondergebracht. 
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De studentgegevens zijn verstrekt door de onderwijsinstelling. Er moet rekening mee 
worden gehouden dat studenten relatief vaker dan de werkzame bevolking van adres 
veranderen, of hun woonadres niet aan officiële instanties doorgeven. Een deel van de 
gegevens zal daarom betrekking hebben op de woonlocatie van de ouders en verzorgers. 
Op het moment dat dit rapport werd geschreven ontbraken de studentgegevens van de 
Vrije Universiteit nog.  
 
De kenniswerkers zijn geselecteerd op functie, salariëring of de voor de functie vereiste 
kwalificaties. Er is zowel bij de studenten als bij de kenniswerkers getracht een 
onderscheid te maken tussen alfa-, beta- en gammarichtingen. Voor de indeling van 
studenten is dat minder problematisch dan voor de indeling van de kenniswerkers omdat 
van de laatste groep de precieze functie niet altijd duidelijk is. Deze driedeling stelt in 
staat om uitspraken te doen over verschillen in woonlocaties van uiteenlopende groepen 
kenniswerkers, zonder te verzanden in een keur aan verschillende functies of 
inkomensklassen.  
 
Allereerst is in figuur 4.1 voor het ROA-gebied plus Almere afgebeeld in welke 
postcodegebieden de toekomstige kenniswerkers, de studenten, relatief 
oververtegenwoordigd zijn. Voor een beschrijving van de maat ‘oververtegenwoordiging’ 
wordt nogmaals verwezen naar hoofdstuk 2, pagina 26. Meer dan bij de kaartbeelden in 
de hoofdstukken over Barcelona en München kunnen in de kaarten voor de Amsterdamse 
situatie vertekeningen optreden. De bevolking is uiteraard niet gelijkmatig verdeeld over 
de postcodegebieden, en de marge tussen het kleinste en het grootste aantal inwoners is 
groot.16 Als voorbeeld van vertekening kan het postcodegebied ‘1099’ genoemd worden. 
Daar wonen slechts tien mensen waaronder een student. Het is niet verwonderlijk dat 
deze ene student zorgt voor een grote oververtegenwoordiging van studenten in dat 
postcodegebied (locatiequotiënt 7,9). 
 
Uit de kaart blijkt een concentratie van studenten binnen de grachtengordel van de 
Amsterdam, in enkele gebieden van de negentiende-eeuwse stadswijken en in een aantal 
meer naar buiten gelegen gebieden met veel studentenwoningen (Uilenstede en Diemen). 
Amsterdam-West en Amsterdam-Noord zijn onder studenten relatief impopulair als 
woonlocatie; de vertegenwoordiging van studenten laat zich er vergelijken met de 
woongebieden buiten de gemeente Amsterdam. In sommige postcodegebieden wonen 
helemaal geen studenten, en bepaalde gebieden (zoals rond Schiphol) hebben zelfs geen 
inwoners en zijn daarom gearceerd. 
 
Binnen de groep studenten blijkt een differentiatie aan woonlocaties te bestaan. In bijlage 
1 zijn kaarten opgenomen met de woonlocaties van alfa-, bèta en gammastudenten. In die 
figuren is de locatiequotiënt afgebeeld voor de betreffende groep ten opzichte van het 
                                                 
16 In sommige postcodegebieden woont helemaal niemand, terwijl het hoogste aantal inwoners 21 130 
bedraagt (postcodegebied 1105, Amsterdam Zuidoost). 
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totaal aantal woonachtige studenten, en niet ten opzichte van de totale woonachtige 
bevolking. Deze werkwijze laat toe om differentiatie in woonlocaties binnen de groep 
toekomstige kenniswerkers duidelijker in beeld te brengen. Alfastudenten blijken het 
sterkst op de binnenstad van Amsterdam te zijn gericht. De bètastudenten vertonen 
relatief de grootste neiging om buiten Amsterdam te wonen en in de studentencomplexen 
van Uilenstede en Diemen. De gammastudenten vormen een zeer diverse groep, zonder 
een uitgesproken concentratie in de centrale stad zoals bij de alfastudenten valt waar te 
nemen. 
 
Figuur 4.1: Woonlocaties van Amsterdamse studenten in het ROA-gebied plus 
Almere, locatiequotiënt, 2002 

Studenten
locatiequotient

3,0 - 5,6
2,0 - 3,0
1,0 - 2,0
0,5 - 1,0
0,1 - 0,5
0,0

geen woonachtige bevolking

 
Bron: auteurs 
 
 
In figuur 4.2 zijn de woonlocaties weergegeven van alle in Amsterdam woonachtige 
studenten. In vergelijking tot het kaartbeeld van de regionale spreiding, is sprake van een 
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iets gelijkmatiger spreiding binnen Amsterdam, maar de concentratie van studenten in het 
centrum en de negentiende-eeuwse gordel blijft beeldbepalend. Studenten zijn sterk 
gericht op de centrale stadsdelen en de grootste ondervertegenwoordiging van deze groep 
treedt op in Amsterdam-Noord en de Westelijke Tuinsteden. 
 
Figuur 4.2: Woonlocaties van studenten in Amsterdam, locatiequotiënt, 2002 

Studenten
locatiequotient

2,0 - 2,7
1,5 - 2,0
1,0 - 1,5
0,5 - 1,0
0,0 - 0,5
0,0

geen woonachtige bevolking

 
Bron: auteurs 
 
 
In bijlage 1 zijn ook kaarten opgenomen waarin de in Amsterdam woonachtige studenten 
zijn verdeeld naar alfa-, bèta- en gammastudierichtingen. Opnieuw valt de concentratie 
van alfastudenten in het centrum van Amsterdam op. Hoewel ook relatief veel studenten 
uit bèta- en gammarichtingen binnen Amsterdam in het centrum en de negentiende-
eeuwse gordel wonen, is de oververtegenwoordiging van alfastudenten in die gebieden 
groter dan van de andere studenten. 
 
Onder de alfakenniswerkers bevinden zich veel kunstenaars, artiesten en mensen in 
creatieve beroepen. De driedeling laat daardoor toe om een onderscheid te maken tussen 
de meer culturele kenniswerkers van Amsterdam, en de kenniswerkers die meer in de 
technologische en zakelijke kennissectoren werken.  
 
De woonlocaties van de kenniswerkers op ROA-niveau zijn te vinden in figuur 4.3. Het 
betreft hier een kaart van alle beschikbare woonlocaties van kenniswerkers. De 
oververtegenwoordiging van kenniswerkers op Schiphol wordt veroorzaakt door een 
gering aantal ingeschreven inwoners (tien), waarvan er eentje als kenniswerker in de 
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gebruikte databestanden staat. Soortgelijke redeneringen gelden voor de 
postcodegebieden in het westelijk havengebied.  
 
Figuur 4.3: Woonlocaties van kenniswerkers in het ROA-gebied plus Almere, 
locatiequotiënt, 2002 

Woonlocatie kenniswerkers
locatiequotient

5,0 - 9,9
2,5 - 5,0
1,0 - 2,5
0,5 - 1,0
0,1 - 0,5
0,0

geen woonachtige bevolking

 
Bron: auteurs 
 
 
In bijlage 1 zijn voor het ROA-gebied plus Almere kaarten opgenomen waarbij de 
kenniswerkers zijn onderverdeeld naar alfa-, bèta- en gammafuncties. De kaarten tonen 
een duidelijke overeenkomst met de kaartbeelden van de studenten. In het centrum van 
Amsterdam zijn de kenniswerkers, en met name die in alfafuncties, 
oververtegenwoordigd, en meer naar de stadsranden toe neemt die 
oververtegenwoordiging af. Amsterdam-Zuid valt op als een gebied waar veel 
kenniswerkers wonen. De ondervertegenwoordiging in de Westelijke Tuinsteden is in 
verhouding tot de woonlocaties van studenten minder groot. Amsterdam-Noord is zowel 
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onder studenten als onder kenniswerkers duidelijk geen populaire woonbestemming. 
Buiten Amsterdam valt een lichte concentratie van kenniswerkers aan de kustlijn van het 
IJsselmeer op. 
 
Figuur 4.4 heeft betrekking op de woonlocaties van kenniswerkers die in Amsterdam 
wonen. Het spreidingspatroon laat opnieuw een oververtegenwoordiging van 
kenniswerkers zien in de binnenstad van Amsterdam, en in enkele naar de stadsranden 
gelegen gebieden met weinig inwoners. Opmerkelijk is dat de ondervertegenwoordiging 
van kenniswerkers in de Westelijke Tuinsteden duidelijk sterker is dan de 
ondervertegenwoordiging in hetzelfde gebied gemeten op ROA-niveau. Binnen de regio 
doen de Westelijke Tuinsteden het niet zo slecht als woonmilieu voor de kenniswerker 
(waarschijnlijk door de ligging ten opzichte van het stadscentrum), maar binnen 
Amsterdam behoort het gebied tot minst populaire woonmilieus. Amsterdam-Noord en 
Amsterdam-Zuidoost zijn andere gebieden waar de kenniswerkers sterk 
ondervertegenwoordigd zijn. Uit uitsplitsing naar alfa-, bèta- en gammafuncties komt ook 
binnen Amsterdam weer een concentratie van alfakenniswerkers in het centrum van de 
stad naar voren, hoewel die niet zo duidelijk is als bij de alfastudenten. 
 
Figuur 4.4: Woonlocaties van kenniswerkers in Amsterdam, locatiequotiënt, 2002 

Woonlocatie kenniswerkers
locatiequotient

2,0 - 4,4
1,5 - 2,0
1,0 - 1,5
0,5 - 1,0
0,0 - 0,5
0,0

geen woonachtige bevolking

 
Bron: auteurs 
 
 
Voor Barcelona werd gebruik gemaakt van data die niet direct te vergelijken is met de 
Amsterdamse bestanden. De problemen met beschikbaarheid van data voor München 
maken een vergelijking met die stad nog problematischer. Toch valt het een en ander op 
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te merken over de woonlocaties van kenniswerkers in de drie steden. Voor Amsterdam is 
de oriëntatie van kenniswerkers op het stadscentrum en de aangrenzende gordel 
opvallend. In Barcelona liggen de woonmilieus van de kenniswerkers voor een groot deel 
juist buiten het stadscentrum. Alleen onder de buitenlanders uit geïndustrialiseerde landen 
is het centrum duidelijk een favoriet woonmilieu. 
 
De woonlocaties van in Amsterdam woonachtige buitenlanders uit geïndustrialiseerde 
landen is weergegeven in figuur 4.5. Het betreft hier een kaart waarin op 
zespositiepostcodeniveau de concentratiegebieden van deze groep zijn aangegeven.17 
Deze groep migranten vertoont een duidelijke clustering in de westelijke binnenstad van 
Amsterdam (met name de Jordaan) en de zuidelijker gelegen woonmilieus van 
Amsterdam Oud-Zuid en beperkt in Zuideramstel. 
 
Figuur 4.5: Concentratie van in Amsterdam woonachtige buitenlanders uit 
geïndustrialiseerde landen, 2001 

©UvA->G&P/O+S; 26-7-2002 *** Amsterdam - concentratiegebieden van p. uit ind.landen (basis inwoners) op 1-1-2001.  
Bron: Stadsmonitor Amsterdam 
 
 
Amsterdam verschilt qua woonlocaties van de migranten uit geïndustrialiseerde landen 
niet van Barcelona of München. In beide buitenlandse steden is deze groep sterk op het 
centrum van de stad georiënteerd, en bestaan enkele, meer buiten het centrum gelegen 
concentratiegebieden. Hoewel het met betrekking tot München moeilijk is om uitspraken 
te doen, kan wel worden geconcludeerd dat kenniswerkers in Amsterdam vermoedelijk 
om een relatief kleiner gebied aan woonmilieus ‘concurreren’ dan hun collega’s in 

                                                 
17 De zespositiepostcode omvat zowel de vier cijfers als de twee letters van de postcode.  
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Barcelona. Indicaties van kenniswerkers naar functie en herkomst (nationaliteit) tonen in 
Amsterdam in beide gevallen een concentratie van kenniswerkers in de binnenstad. In 
Barcelona geldt die oriëntatie op het centrum alleen voor de buitenlandse kenniswerkers. 
De woonlocaties van kenniswerkers volgens de indicatoren ‘opleidingsniveau’ of 
‘functie’ vertonen een sterkere concentratie in de als luxe bekendstaande woonmilieus 
buiten het historische centrum. 
 
In Amsterdam geldt bovendien dat niet alleen de Nederlandse en buitenlandse 
kenniswerkers in de stad op dezelfde woonmilieus zijn georiënteerd, maar dat ook de 
toekomstige kenniswerkers in die gebieden zijn oververtegenwoordigd. De kenniswerkers 
van Amsterdam wonen vooral binnen de negentiende-eeuwse gordel, en dat is ook 
precies het gebied waar de krapte op de woningmarkt leidt tot geremde doorstroming en 
verdringingseffecten. Amsterdam zal moeten beseffen dat het voor (toekomstig) 
kenniswerkers interessante woonmilieus biedt – regionaal gezien zijn de kenniswerkers 
immers oververtegenwoordigd in de stad – maar dat het zich daarbij handelt om een 
relatief beperkt gebied. Het is de vraag of de druk op het binnenstedelijk woonmilieu van 
de kleine wereldstad Amsterdam uiteindelijk niet te groot wordt als er in de groeiende 
kennisstad steeds meer kenniswerkers een woning zoeken. 
 
 
4.4 Regionale afstemming: ambities en organisatie 
 
Dit hoofdstuk begon met een verwijzing naar de Amsterdamse toekomstvisie Amsterdam 
complete stad. In die visie spreekt Amsterdam zich ook uit voor een betere regionale 
afstemming op de woningmarkt. Het regionale aanbodsysteem van sociale huurwoningen 
functioneert inmiddels, en op uiteenlopende manieren wordt getracht om barrières te 
slechten die tussen gemeenten bestaan en die het functioneren van de regionale 
woningmarkt nadelig kunnen beïnvloeden. 
 
In dit onderzoek werd gericht de vraag gesteld naar regionale afstemming bij de 
(her)ontwikkeling van woonmilieus. Allerlei regelingen die voor huishoudens 
bijvoorbeeld de toegang tot de regionale woningmarkt moeten vergroten, zijn in het 
onderzoek naar Barcelona en München buiten beschouwing gelaten. De vraag wat voor 
soort woonmilieus op een bepaalde locatie ontwikkeld moeten worden, wordt in zowel 
Amsterdam als de twee buitenlandse steden soms wel gesteld, maar leidt nauwelijks tot 
daadwerkelijke regionale afstemming. In deze paragraaf worden, op basis van de 
beschouwingen van Barcelona en München een aantal aandachtspunten gesignaleerd 
waar Amsterdam rekening mee zou moeten houden bij haar eigen streven naar regionale 
afstemming. Kennis van de verhouding waarin Amsterdam tot andere gemeenten en 
overige bestuurslagen staat, en de relaties tussen Amsterdam en private partijen, worden 
tamelijk bekend beschouwd en zullen daarom niet uitgebreid worden besproken. 
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Ook Amsterdam heeft te maken met omliggende gemeenten die allemaal hun eigen 
ambities (kunnen) hebben omtrent de woonmilieus die zijn willen ontwikkelen. In zowel 
Barcelona als München botsen die ambities soms met de wijze waarop de stad zich in de 
regio positioneert. In het hoofdstuk over Barcelona werd de wijk Poblenou genoemd als 
voorbeeld van woon- en werkmilieuontwikkeling die door andere gemeenten in het 
metropolitane gebied niet altijd even goed begrepen wordt. Bij de bespreking van 
München werd ingegaan op de zuidelijke buurgemeenten die proberen hun status als 
exclusieve woonmilieus koste wat kost te bewaren, terwijl vanuit München is geopperd 
om in deze gebieden nieuwe woonmilieus te ontwikkelen. 
 
Niet zelden leidt een dergelijke politieke discussie over locaties voor nieuwe 
woonmilieus tot een roep om herverdeling van woonmilieus. De toekomstvisie van 
Amsterdam verwoordt die roep als volgt:  
 

Tussen de gemeenten binnen de regio bestaan grote verschillen in samenstelling en 
kwaliteit van het woningaanbod. (...) De Amsterdamse woningmarkt zal meer dan nu 
tegemoetkomen aan de vraag van huishoudens met een middeninkomen of hoger inkomen. 
Tegelijkertijd zou het goed zijn als de regiogemeenten meer aandacht besteden aan de 
instandhouding en uitbreiding van de goedkope woningvoorraad (...) dat bevordert een 
evenwichtiger verdeling tussen stad en regio (Gemeente Amsterdam, 1999: 46). 

 
Barcelona probeert eveneens een soort herverdeling van de bevolking op metropolitaan 
niveau te bewerkstelligen, en ook in München is een dergelijke doelstelling waarin 
regionaal een ‘uitgewogen sociale structuur’ wordt nagestreefd, onderdeel van de 
toekomstvisie van de stad. Maar die doelstelling wordt niet per definitie door alle 
omliggende gemeenten gedeeld, en heeft bovendien een vaak wat negatieve weerklank. 
Voor Barcelona en München, en in mindere mate voor Amsterdam vanwege de hoge 
mate van fiscale centralisatie in Nederland, is het vanuit fiscaal oogpunt belangrijk om 
draagkrachtige bewoners te hebben. De minder vermogende huishoudens worden dan al 
snel een minder gewenste groep, waarvan de ‘kosten’ regionaal verdeeld moeten worden.  
 
Uit vergelijking van de drie steden komt naar voren dat een drietal, onderling 
gerelateerde vraagstukken van belang zijn voor een al dan niet succesvolle regionale 
afstemming. Allereerst verschillen de thema’s waaraan verschillende gemeenten prioriteit 
geven sterk, en daardoor ook de noodzaak die gezien wordt voor regionale 
samenwerking. Buurgemeenten van Barcelona die weinig op hebben met het concept 
‘kennisstad’, voelen zich ook weinig aangemoedigd om dit concept op metropolitaan 
niveau vorm te geven. In München zijn het de gemeenten langs de grote verkeersassen en 
in het bijzonder die in de buurt van de luchthaven, die juist wel een belang met München 
delen bij stedelijke ontwikkeling op regionaal niveau.  
 
Rond Amsterdam zijn gemeenten te vinden die zich vrij behoudend opstellen inzake de 
bouw van nieuwe woonmilieus, terwijl een grote gemeente als Almere (die weliswaar 
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niet tot de ROA-gemeenten behoort) juist voortdurend bezig is om nieuwe woonmilieus 
te ontwikkelen die Almere tot een stad maken. Soortgelijke ambities bestaan ook in 
grotere ROA-gemeenten zoals Haarlemmermeer. Deze groeipolen, die begonnen als 
nieuwe geplande woongebieden om de suburbanisatie te controleren, proberen steeds 
meer te verdichten en streven een stedelijkheid na die in de grote steden wordt gevonden. 
Gemeenten als Almere en Haarlemmermeer proberen op hun eigen manier de ‘grote’ stad 
te imiteren. 
 
De behoefte aan een regionale inbedding, en dat is een tweede constatering, kan tussen 
gemeenten derhalve sterk verschillen; niet elke gemeente ‘denkt’ regionaal. Het zijn bij 
uitstek de grote stedelijke kerngemeenten die zich, door hun internationale positie en 
centrumfunctie, als zwaartepunt van een grootstedelijke regio beschouwen. De kleine 
zuiderburen van München zijn veel minder geneigd om zich regionaal te positioneren. 
Ten dele kan dat verklaard worden uit een angst om door de grote buur overheerst te 
worden. Dat is niet geheel ten onrechte. De stedelijke kerngemeente beschikt nu eenmaal 
vaak over meer middelen en kennis, en kan politiek vaak veel meer gewicht in de schaal 
leggen dan de kleine gemeenten. Alle drie de onderzochte steden hebben bepaalde, 
exclusieve toegangen tot hogere bestuurslagen die de kleinere buurgemeenten ontberen. 
Amsterdam heeft bijvoorbeeld via het grotestedenbeleid een directe toegang tot het Rijk, 
die de buurgemeenten niet hebben. 
 
Een derde vraagstuk dat een sleutelrol speelt, is hoe regionale afstemming bestuurlijk het 
beste vorm kan krijgen. In elk van de onderzochte steden is intergemeentelijke 
samenwerking de belangrijkste vorm van grootstedelijke ruimtelijke ontwikkeling. In 
Barcelona werken gemeenten op vrijwillige basis samen in de AMB, een metropolitaan 
samenwerkingsorgaan. München kent zowel een vrijwillig als een verplicht regionaal 
samenwerkingsverband van gemeenten. In geen van de steden bestaat een aparte 
metropolitane bestuurslaag, hoewel de discussie over de noodzaak van zo’n niveau in alle 
steden wel gevoerd wordt. 
 
In Amsterdam biedt de ROA het meest voor de hand liggende bestuurlijke kader voor 
regionale afstemming van woonmilieuontwikkeling. Initiatieven daartoe worden in ROA-
verband overigens ook al genomen, en bij uitstek op het gebied van toegang tot de 
woningmarkt is in regionaal verband al behoorlijk wat bereikt. Het regionaal 
aanbodstelsel functioneert, en het ROA zet zich in om onderlinge afstemming van 
toegang tot de woningmarkt tussen gemeenten te bevorderen. Het regionaal structuurplan 
biedt bovendien een mogelijkheid om op regionaal niveau vorm te geven aan de 
ontwikkeling van woonmilieus. 
 
In het volgende hoofdstuk zal, aan de hand van de drie genoemde elementen (prioriteiten, 
behoefte aan regionale inbedding en bestuurlijke vormgeving van regionale afstemming) 
de vraag worden gesteld op welke wijze Amsterdam zich kan inzetten voor een regionale 
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coördinatie van de ontwikkeling van woonmilieus, in het bijzonder in relatie tot het 
Amsterdamse streven een brandpunt van kennis, cultuur en creativiteit te zijn. 
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5 Conclusies en discussie 
 
 
 
 
5.1 Kennissteden, culturele steden, creatieve steden 
 
Zowel Barcelona als München streven een stedelijke ambiance na die de stad 
aantrekkelijk maakt voor bedrijvigheid in huidige en mogelijk toekomstige economische 
groeisectoren. Opvallend is dat beide steden veel aandacht besteden aan ‘zachte’ 
locatiefactoren, de factoren die de quality of life bepalen en daarmee de 
aantrekkingskracht van de stad op de werknemers in de beoogde sectoren. De 
tegenwoordige stad is nog altijd een productieplaats, maar geldt daarnaast steeds meer als 
een consumptieruimte. Termen als ‘culturele kennisstad’ (Barcelona) en ‘creatief milieu’ 
(München) zijn zowel op de productie- als de consumptiefunctie van de stad gericht. Het 
gaat om het creëren van een stad die aantrekkelijk is om te verblijven en om te wonen, en 
die tevens creativiteit en innovatie stimuleert. 
 
Amsterdam hoort zonder twijfel in de rij steden die proberen te begrijpen wat zo’n 
creatief, cultureel of kennisklimaat precies is en hoe er beleidsmatig mee omgegaan dient 
te worden. Amsterdam begint te beseffen dat een dergelijke stedelijke ambiance niet 
alleen afhankelijk is van een bepaalde infrastructuur aan voorzieningen, maar dat de 
mensen die in de stad wonen of er verblijven een belangrijk aandeel hebben in het 
ontstaan en het voortbestaan van het stedelijke klimaat. 
 
Geen wonder dus, dat zorg bestaat over de vraag of al deze mensen wel voldoende 
terechtkunnen in de stad. Kan Amsterdam voldoende passende huisvesting bieden aan al 
die mensen die graag in de stad willen wonen? Deze vraag werd in een eerdere 
verkenning al aangehaald voor zes buitenlandse Europese steden. Dat onderzoek, Wonen 
in de ambitieuze stad, bekeek op welke wijze lokale overheden 
woningmarktvraagstukken benaderen, en in hoeverre die benadering geïnspireerd is op 
ambities in de economische en culturele sfeer. Uit deze inventarisatie kwam naar voren 
dat steden nauwelijks een verband leggen tussen groepen mensen die in de economische 
en culturele doelstellingen een belangrijke rol spelen (‘kenniswerkers’ of welke andere 
benaming er dan ook aan gegeven wordt), en de groepen die in de sfeer van wonen en 
huisvesting beleidsaandacht trekken. 
 
In dit rapport is een stap verder gezet in de richting van beantwoording van de vraag of 
Amsterdam de kenniswerkers voldoende passende huisvesting kan bieden. Vanuit 
internationaal perspectief is, ten eerste, bekeken wat het relatieve belang van de 
kenniswerkers is in Amsterdam en twee andere Europese steden, en ten tweede, wat voor 
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vorm van regionale afstemming bij de ontwikkeling van woonmilieus er in die steden 
bestaat. De relatie tussen deze twee vragen ligt in de vraag voor wie Amsterdam nu en in 
de toekomst woonmilieus moet bouwen. Kunnen de kenniswerkers niet veel 
gemakkelijker terecht in de regio? Ligt het voor de hand dat de kenniswerkers daar zullen 
gaan wonen, of valt te verwachten dat ze koste wat kost in de stad willen wonen? 
Aangezien de woningmarkt ten minste op regionaal-stedelijk niveau functioneert, is het 
relevant om de vraag te stellen welke beleidsaandacht het vraagstuk van de 
kenniswerkers op regionaal niveau vereist. 
 
In dit laatste hoofdstuk worden de uitkomsten van de vergelijking van Amsterdam met 
Barcelona en München kort op een rijtje gezet, en wordt de vraag gesteld welke 
(beleids)implicaties die resultaten hebben voor de manier waarop Amsterdam 
woningmarktvraagstukken, en in het bijzonder de ontwikkeling van woonmilieus 
benaderd. In paragraaf 5.2 wordt het relatieve belang van de kenniswerker 
bediscussieerd. Paragraaf 5.3 staat in het teken van verschillende denkbare manieren van 
regionale afstemming van de ontwikkeling van woonmilieus.  
 
 
5.2 Woonmilieus en kenniswerkers 
 
Amsterdam zet in op kennis, maar is daarmee internationaal verre van uniek. Over de 
hele wereld, in zowel geïndustrialiseerde als niet geïndustrialiseerde landen plegen steden 
zich de laatste jaren als kennisstad te presenteren. Volgens het strategisch plan van 
Barcelona is de kennisstad de dienstenstad van de toekomst, een stad die nog altijd sterk 
op diensten leunt, maar met name op de diensten die kennisintensief zijn. In de 
kennisstad wordt kennis gebruikt, verwerkt, geproduceerd en geëxporteerd. En dat vereist 
creativiteit en talent. Talenten, daar moet de stad aantrekkelijk voor zijn, die mensen 
moeten worden aangetrokken. 
 
Deze redenatie vindt internationaal, en gesteund vanuit wetenschappelijk onderzoek, zijn 
weg naar steeds meer beleidsvisies van steden. Maar wie zijn die talenten, die 
kenniswerkers precies? Dat is een vraag die zowel in kringen van beleidsmakers als in de 
academische wereld nog voor de nodige hoofdbrekens zorgt. Ondanks dat de 
‘kenniswerker’ voor velerlei definiëring vatbaar is, is in dit rapport toch de vraag gesteld 
wat het relatieve belang van de kenniswerkers is in drie Europese steden. Er is met opzet 
geen poging ondernomen om de ‘kenniswerker’ vooraf te definiëren, maar er is wel 
gekozen voor een aantal indicatoren van het belang van kenniswerkers in de steden. Het 
gaat daarbij om de beroepsbevolking (structuur van de werkgelegenheid), 
opleidingsniveau van de beroeps- of woonachtige bevolking en de verdeling van 
migranten vanuit geïndustrialiseerde landen. Deze indicatoren geven een globaal beeld 
van de groepen mensen die belangrijk zijn voor de hoogwaardige economische sectoren 
waarop veel steden inzetten. 
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Een en ander neemt niet weg dat ook andere mensen erg belangrijk kunnen zijn voor de 
stad. Het inmiddels befaamde argument van Saskia Sassen (2001) luidt dat het talentvol 
personeel dat in de hoogwaardige diensten werkt allerlei dienstverlening vraagt die door 
lager opgeleide werknemers tegen relatief geringe lonen worden verzorgd. Een lijst met 
voorbeelden kan moeiteloos heel lang worden gemaakt: de ijsverkoper aan de straat, de 
uitsmijter bij de discotheek, de etnisch ondernemer met zijn exotische restaurant en de au 
pair voor de kinderen. In de metropolen die Sassen onderzoekt, constateert zij dan ook 
een toenemende polarisatie tussen een, feitelijk nieuwe elite en een omvangrijke 
onderlaag van laag gekwalificeerd personeel in slecht betaalde banen. 
 
Onderzoekers als Florida en Helbrecht, die in het inleidende hoofdstuk al werden 
geciteerd, gaan nog een stap verder. Zij zoeken het economisch succes van steden in een 
bepaalde ambiance, een bepaald klimaat dat in de stad heerst, en dat talent aantrekt. Het 
gaat daarbij niet zo zeer om welke diensten in de stad geleverd worden, of welke 
voorzieningen in de stad aanwezig zijn, maar meer om de manier waarop mensen de stad 
beleven. In die optiek draagt alleen al de aanwezigheid van, bijvoorbeeld, de etnisch 
ondernemer met zijn exotisch restaurant in het straatbeeld bij tot een bepaald creatief 
milieu, nog zonder dat de ‘kenniswerker’ daadwerkelijk van het restaurant 
gebruikmaakt.18 
 
Dergelijk onderzoek maakt het niet eenvoudiger om de vraag te beantwoorden voor wie 
Amsterdam nu en in de toekomst woonmilieus moet ontwikkelen. Het zou voorbarig zijn 
om te stellen dat uitsluitend voor de hoogopgeleide, goedbetaalde kenniswerker gebouwd 
moet worden. Enerzijds stuit dat op bezwaren vanuit overwegingen van sociale 
gelijkheid, maar zelfs geredeneerd vanuit het economisch belang van de stad, is het zeer 
twijfelachtig of een relatief homogene bevolkingssamenstelling is gewenst. 
 
De vraag naar het relatieve belang van de kenniswerker is dan ook niet zo zeer bedoeld 
als de vraag of Amsterdam zich in haar woonbeleid vooral op die groep moet gaan 
richten, maar meer als de vraag of kenniswerkers en eventueel ook anderen op de 
woningmarkt in de knel raken als Amsterdam helemaal geen beleidsaandacht aan deze 
groep geeft. Als eigenaar van de grond, met een omvangrijk bestand aan sociale 
huurwoningen, en met forse bevoegdheden in de sfeer van de ruimtelijke ordening, heeft 
Amsterdam een grote zeggenschap bij de ontwikkeling van woonmilieus. Die 
zeggenschap is groter dan in veel andere grote internationale steden. De resultaten uit het 
vergelijkend onderzoek wijzen op (potentiële) knelpunten als Amsterdam geen aandacht 
heeft voor de kenniswerkers. 

                                                 
18 Helbrecht (1998) deed onderzoek onder werknemers in de mediasector in Vancouver en München en 
concludeert op basis van interviews dat de beleving van de stad, puur het gevoel ‘op de juiste plaats te zijn’ 
voor veel van deze mensen de belangrijkste bepalende factor is bij de keuze van Vancouver dan wel 
München als woon- en/of werkplaats. 
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De kenniswerker werkt niet alleen in Amsterdam, maar woont er in veel gevallen ook. En 
de kenniswerker woont bij voorkeur in de centrale delen van de stad, binnen de 
negentiende-eeuwse gordel. Daarmee concentreert de kenniswerker zich op een relatief 
geringe oppervlakte van de stad en op een beperkt deel van het stedelijk woningbestand. 
De analyses hebben betrekking op de woonachtige bevolking, en zeggen dus niets over 
woonwensen, of het aantal kenniswerkers dat tevergeefs een woning in de centrale 
stadsdelen zoekt. Andersom valt ook niet op te maken in hoeverre mensen die in de 
centrale stadsdelen wonen daar eigenlijk weg zouden willen. 
 
Met vrij grote zekerheid kan echter worden vastgesteld dat in Amsterdam de Nederlandse 
alsook de buitenlandse kenniswerkers én de toekomstige kenniswerkers (de studenten) 
binnen Amsterdam dezelfde woonmilieus ambiëren. Hoewel voor Barcelona en München 
nauwelijks data met betrekking tot woonlocaties van studenten beschikbaar waren, kan 
met enige voorzichtigheid worden verondersteld dat Amsterdam tamelijk uniek is in deze 
ruimtelijke menging van kenniswerkers en toekomstige kenniswerkers.  
 
Een punt van zorg is in hoeverre de binnenstad en de aangrenzende stadsdelen voldoende 
ruimte bieden als het aantal kenniswerkers in Amsterdam groeit. De stad is nu al zeer 
sterk op diensten gericht, dus grote verdere verschuivingen in de verhouding tussen de 
tertiaire en overige sectoren vallen niet te verwachten. In Barcelona, en wellicht ook 
München, waar industrie nog een groter aandeel in de werkgelegenheid levert, is wat dat 
betreft meer tertiairisering te verwachten dan in Amsterdam. Maar een groeiende 
dienstensector in termen van absolute werkgelegenheid, betekent dat zich nieuwe 
kenniswerkers zullen aandienen in Amsterdam, die, wanneer zij de woonvoorkeuren van 
de andere kenniswerkers delen vooral in het stadscentrum en de negentiende-eeuwse 
gordel zullen willen wonen. 
 
Het is nu al zo dat in deze stadsdelen opstopping op de woningmarkt optreedt en zich 
verdringingseffecten voordoen. Mensen met een feitelijk te hoog inkomen blijven in 
sociale huurwoningen zitten, omdat zij in de kleine particuliere huur- en koopsector niet 
terechtkunnen. Op deze manier ontstaat een domino-effect waarbij lagere 
inkomensgroepen naar de stadsranden worden verdrongen. 
 
In Barcelona zijn eveneens concentratiegebieden van kenniswerkers te herkennen, maar 
die zijn wat gespreider dan in Amsterdam. Bovendien lijkt zich gedeeltelijk een scheiding 
voor te doen in de woonlocaties van de Spaanse of Catalaanse kenniswerkers en de 
buitenlandse kenniswerkers. Terwijl de eerste groep vooral buiten het stadscentrum is 
oververtegenwoordigd, is de laatstgenoemde groep deels sterk op dat centrum gericht. 
Dat neemt niet weg dat ook in de duurdere woonmilieus aan de stadsranden een 
oververtegenwoordiging aan buitenlandse kenniswerkers woont. In München is eveneens 
een oriëntatie van buitenlandse kenniswerkers op de binnenstad waar te nemen. Gegevens 
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over de Duitse kenniswerkers waren beperkt voorhanden, maar gezien het aantal hogere 
inkomenswijken buiten de stad, is het zeer waarschijnlijk dat de kenniswerkers ook in die 
stad wat minder sterk gericht zijn op de binnenstad. 
 
Zowel in Barcelona als in München wordt veel van de ontwikkeling van woonmilieus aan 
de markt overgelaten. Dat gebeurt zeker niet altijd met even veel overgave; Barcelona 
wilde bijvoorbeeld een grotere stem bij de ontwikkeling van het Olympisch Dorp, ten 
noordoosten van het stadscentrum, en München is al enkele jaren verwikkeld in een 
conflict over de herstructurering van het oude fabrieksterrein dat nu tijdelijk als 
Kunstpark Ost is ingericht. De door private partijen ontwikkelde, veelal duurdere 
woonmilieus, komen echter wel tegemoet aan een vraag die blijkbaar bestaat – onder 
kenniswerkers doen deze woonmilieus het goed. 
 
Amsterdam moet zich ervan bewust zijn altijd een sterk sturende rol te hebben gespeeld 
bij de ontwikkeling van woongebieden in de stad. Daarbij heeft Amsterdam altijd 
voorgestaan om gemengde woonmilieus te creëren. Dat streven wordt hier niet 
bekritiseerd. Maar Amsterdam moet oppassen voldoende aandacht te schenken aan de 
kenniswerker, die voor de stad al een belangrijke groep stadsbewoners is en dat, in elk 
geval in de ambities van de stad, in toenemende mate zal zijn. 
 
 
5.3 Regionale afstemming: stedelijkheid en complementariteit 
 
Amsterdam stelt zich de vraag of zij de kenniswerkers en kenniswerkers van de toekomst 
voldoende passende woonmilieus kan bieden, en is daarom geïnteresseerd in de 
woonlocaties, ofwel de ‘geografie’ van de kenniswerker. De uit de analyse van 
Amsterdam gebleken concentratie van kenniswerkers en toekomstige kenniswerkers in 
een betrekkelijk klein deel van Amsterdam, namelijk de binnenstad en de aangrenzende 
negentiende-eeuwse gordel, toont een voorkeur van deze groep voor stedelijk wonen, en 
stedelijke woonmilieus. 
 
In de aanloop naar een nieuw structuurplan heeft Amsterdam gekozen voor stedelijkheid. 
Die keuze sluit goed aan op de woonomgeving die veel kenniswerkers zoeken. Het 
verdient, geredeneerd vanuit het vraagstuk of Amsterdam de kenniswerkers voldoende 
passende woonmilieus kan bieden, dan ook aanbeveling om het concept stedelijkheid 
daadwerkelijk aan te wenden en uit te werken in woonmilieuontwikkeling. 
 
Amsterdam kan de keuze voor stedelijkheid echter niet alleen maken; de stad heeft 
daarbij de regio nodig. Kiezen voor stedelijkheid betekent immers ook dat typisch niet-
stedelijke woonmilieus elders meer kans moeten krijgen. Dat kan heel goed in een 
stedelijke regio waarin woonmilieus op basis van complementariteit worden ontwikkeld 
(zie Musterd & Van Zelm, 2001). Het heeft weinig zin als iedere gemeente in het 
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grootstedelijk gebied van Amsterdam zijn eigen plan trekt en naar eigen goeddunken 
woonmilieus ontwikkelt. De woningmarkt functioneert ten minste op regionaal-stedelijk 
niveau. Bovendien worden in ROA-verband allerlei barrières geslecht die huishoudens de 
toegang tot de regionale woningmarkt versperren. Zo’n regionale woningmarkt, die 
steeds meer ruimte krijgt om te functioneren, vraagt om regionale afstemming van 
woonmilieuontwikkeling. 
 
Voor Amsterdam betekent dat uitbreiding van de stedelijke woonmilieus waar een 
gebleken vraag naar bestaat. Op die manier wordt, aan zowel de draagkrachtige als 
minder draagkrachtige huishoudens, en aan de kenniswerkers alsook de niet-
kenniswerkers, die een stedelijk woonmilieu zoeken, meer ruimte geboden om zich in de 
stad te vestigen. Dat kan echter alleen als in regionaal verband voldoende woonmilieus 
beschikbaar zijn voor huishoudens met een niet-stedelijke woonvoorkeur. Het slopen van 
barrières die de toegang tot de woningmarkt beperken is dan niet voldoende. 
Stedelijkheid vraagt om regionale complementariteit.  
 
Deze redenering, die evenzogoed geldt voor steden als Barcelona en München, blijkt 
echter lastig in daadwerkelijke afstemming om te zetten. Schaarste aan bouwgrond of 
dreigende ruimtetekorten dwingen veel steden om regionaal afstemming te zoeken over 
locaties voor woonmilieus. Amsterdam, Barcelona en München kennen alledrie een 
bepaalde vorm van regionale ruimtelijke planning waarin op hoofdlijnen wordt 
aangegeven waar woningbouw gepleegd mag worden. Een dergelijk structuur- of 
regionaal plan is de uitkomst van een meestal langdurig overleg waarbij gemeenten en 
hogere bestuurslagen betrokken zijn. Maar de vraag waar gebouwd mag worden is een 
tamelijk kwantitatieve discussie die al snel uitmondt in een streven naar regionale 
herverdeling van de bevolking. Er worden dan immers regionaal locaties aangewezen 
waar gebouwd mag worden, maar over het soort woonmilieus dat er zal ontstaan, wordt 
niet gediscussieerd. Gemeenten bepalen zelf wat voor woonmilieus er op hun 
grondgebied verrijzen. In geval van Barcelona en München hebben private partijen daarin 
ook een grote stem. Geen wonder dat in de stedelijke kerngemeente dan de angst ontstaat 
dat de buurgemeenten voornamelijk voor de hoge inkomensgroepen zullen bouwen, en de 
stad dus wel ontlast wordt van de druk op het hogere segment van de woningmarkt, maar 
niet van die op de lagere segmenten. 
 
Een regionaal besef van complementariteit zou een meer kwalitatieve afstemming van de 
ontwikkeling van woonmilieus kunnen bevorderen. De vraag die dan regionaal aan de 
orde is, is niet alleen waar gebouwd mag worden, maar ook wat er gebouwd zal worden. 
Zo’n regionaal besef en een behoefte aan een regionale inbedding is in lang niet alle 
gemeenten van het grootstedelijk gebied even sterk ontwikkeld. Barcelona en München 
verschillen daarin nauwelijks van Amsterdam. Gemeenten leggen prioriteiten met 
betrekking tot woningbouw bij verschillende thema’s, zien deels als gevolg daarvan meer 
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of minder nut in regionaal overleg, en beschouwen elkaar vaak meer als concurrenten dan 
als partnergemeenten van hetzelfde stedelijk gebied. 
 
Er is geen kant-en-klare oplossing voor deze afstemmingsproblematiek. Het zou naïef 
zijn om te verwachten dat een bepaalde bestuurlijke organisatie zonder meer zou leiden 
tot succesvolle afstemming van de ontwikkeling van woonmilieus. Zelfs een 
metropolitaan bestuursniveau, waarvan verwacht mag worden, dat het het grootstedelijk 
belang dient, is geen onbedwongen recept voor de problematiek. Ook een metropolitaan 
bestuur heeft te maken met gemeenten of lagere overheidsniveaus die altijd een zekere 
mate van autonomie over hun grondgebied hebben. In feite wordt het probleem van 
horizontale afstemming (tussen gemeenten onderling) vervangen door een probleem van 
verticale afstemming (tussen verschillende bestuurslagen). 
 
Dat betekent niet dat het bestuurlijk kader voor regionale afstemming onbelangrijk is. 
Integendeel, juist regionaal overleg, waarin lokale en al dan niet hogere overheden 
samenkomen, is uitermate belangrijk voor het construeren van een regionaal besef. De 
complementaire netwerkstad kan alleen vorm krijgen, als de betreffende gemeenten actief 
en gezamenlijk betrokken zijn bij de uitwerking van dat concept. De ROA is, ondanks de 
onduidelijke toekomst van het orgaan, en misschien juist vanwege het deels vrijwillige 
karakter van de samenwerking, een geschikt forum voor de discussie over 
complementaire ontwikkeling van woonmilieus. De vraag of de ROA ten behoeve van 
woonmilieuontwikkeling meer bevoegdheden zou moeten krijgen, is echter van een 
geheel andere orde. Het gaat er in eerste instantie om dat de gemeenten het regionaal 
belang van afstemming van woonmilieus onderkennen.  
 
Amsterdam wil een culturele stad zijn, een creatieve stad, een kennisstad, een 
internationaal succesvolle stad. Amsterdam is een ambitieuze stad, net als zoveel 
metropolen. Het bewonersprofiel van Amsterdam sluit, in vergelijking tot Barcelona en 
München betrekkelijk goed aan op de ambities om een culturele, creatieve en kennisstad 
te zijn. En de kenniswerkers, die een gebleken voorkeur hebben om in de stad te wonen 
kiezen voor de stedelijkheid in de centrale Amsterdamse stadsdelen. Als Amsterdam kiest 
voor stedelijkheid, en dat concept ook daadwerkelijk wil omzetten in de woonmilieus die 
in de stad ontwikkelt of herontwikkeld worden, dan lijkt de stad daarmee tegemoet te 
komen aan de woonwensen van de kenniswerkers. Maar een regionaal perspectief is bij 
de verdere vormgeving van het streven naar stedelijkheid onontbeerlijk. 
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Bijlage 1: Kaartbeelden bij hoofdstuk 4, Amsterdam 
 
 
 
 
In de figuren van deze bijlage zijn de kenniswerkers en de toekomstige kenniswerkers 
ingedeeld naar alfa-, bèta en gamma-achtergrond. De kaarten tonen de locatiequotiënt van 
de betreffende groep, gemeten ten opzichte van het totaal aantal woonachtige 
kenniswerkers of toekomstige kenniswerkers, en niet ten opzichte van de totale 
woonachtige bevolking.  
 
In de eerste figuur is derhalve de oververtegenwoordiging van de in de ROA-gemeenten 
(plus Almere) woonachtige studenten van alfarichtingen gegeven ten opzichte van het 
totaal aantal in die gemeenten woonachtige studenten. Dezelfde redenering geldt voor de 
overige figuren. 
 
De figuren zijn door de auteurs van dit rapport samengesteld op basis van de data die in 
bijlage 2 worden toegelicht. 
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Figuur b1.1: Locatiequotiënt van studenten van alfarichtingen, 2002  

Locatiequotient studenten alfarichtingen
ten opzichte van het totaal aantal woonachtige studenten

2,0 - 4,4
1,5 - 2,0
1,0 - 1,5
0,5 - 1,0
0,1 - 0,5
0,0

geen woonachtige bevolking

 
 
Figuur b1.2: Locatiequotiënt van studenten van alfarichtingen, 2002 

Locatiequotient studenten alfarichtingen
ten opzichte van het totaal aantal woonachtige studenten

1,4 - 1,7
1,2 - 1,4
1,0 - 1,2
0,5 - 1,0
0,1 - 0,5
0,0

geen woonachtige bevolking
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Figuur b1.3: Locatiequotiënt van studenten van bètarichtingen, 2002 

Locatiequotient studenten betarichtingen
ten opzichte van het totaal aantal woonachtige studenten

2,0 - 4,4
1,5 - 2,0
1,0 - 1,5
0,5 - 1,0
0,1 - 0,5
0,0

geen woonachtige bevolking

 
 
Figuur b1.4: Locatiequotiënt van studenten van bètarichtingen, 2002 

Locatiequotient studenten betarichtingen
ten opzichte van het totaal aantal woonachtige studenten

2,0 - 2,9
1,5 - 2,0
1,0 - 1,5
0,5 - 1,0
0,1 - 0,5
0,0

geen woonachtige bevolking
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Figuur b1.5: Locatiequotiënt van studenten van gammarichtingen, 2002 

Locatiequotient studenten gammarichtingen
ten opzichte van het totaal aantal woonachtige studenten

1,25 - 1,50
1,00 - 1,25
0,75 - 1,00
0,50 - 0,75
0,10 - 0,50
0,00

geen woonachtige bevolking

 
 
Figuur b1.6: Locatiequotiënt van studenten van gammarichtingen, 2002 

Locatiequotient studenten gammarichtingen
ten opzichte van het totaal aantal woonachtige studenten

1,4 - 1,7
1,2 - 1,4
1,0 - 1,2
0,5 - 1,0
0,1 - 0,5
0,0

geen woonachtige bevolking
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Figuur b1.7: Locatiequotiënt van kenniswerkers in alfafuncties, 2002 

Locatiequotient alfa-kenniswerkers
t.o.v. totaal aantal kenniswerkers

1,25 - 1,60
1,00 - 1,25
0,75 - 1,00
0,50 - 0,75
0,01 - 0,50
0,00

geen woonachtige bevolking

 
 
Figuur b1.8: Locatiequotiënt van kenniswerkers in alfafuncties, 2002 

Locatiequotient alfa-kenniswerkers
t.o.v. totaal aantal kenniswerkers

1,25 - 1,35
1,00 - 1,25
0,75 - 1,00
0,50 - 0,75
0,01 - 0,50
0,00

geen woonachtige bevolking
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Figuur b1.9: Locatiequotiënt van kenniswerkers in bètafuncties, 2002 

Locatiequotient beta-kenniswerkers
t.o.v. totaal aantal kenniswerkers

6,0 - 14,6
3,0 - 6,0
1,0 - 3,0
0,5 - 1,0
0,1 - 0,5
0,0

geen woonachtige bevolking

 
 
Figuur b1.10: Locatiequotiënt van kenniswerkers in bètafuncties, 2002 

Locatiequotient beta-kenniswerkers
t.o.v. totaal aantal kenniswerkers

3,0 - 5,7
2,0 - 3,0
1,0 - 2,0
0,5 - 1,0
0,1 - 0,5
0,0

geen woonachtige bevolking
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Figuur b1.11: Locatiequotiënt van kenniswerkers in gammafuncties, 2002 

Locatiequotient gamma-kenniswerkers
t.o.v. totaal aantal kenniswerkers

3,0 - 3,9
2,0 - 3,0
1,0 - 2,0
0,5 - 1,0
0,1 - 0,5
0,0

geen woonachtige bevolking

 
 
Figuur b1.12: Locatiequotiënt van kenniswerkers in gammafuncties, 2002 

Locatiequotient gamma-kenniswerkers
t.o.v. totaal aantal kenniswerkers

3,0 - 4,8
2,0 - 3,0
1,0 - 2,0
0,5 - 1,0
0,1 - 0,5
0,0

geen woonachtige bevolking
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Bijlage 2: Gebruikte databestanden Amsterdamse kenniswerkers 
 
 
 
 
Voor de kaarten van woonlocaties van kenniswerkers in Amsterdam is gebruik gemaakt 
van de volgende gegevens. Voor nadere toelichtingen op deze gegevens wordt verwezen 
naar Groenemeijer (2002). De getallen geven de omvang van het bestand aan. 
 
ABN-AMRO Amsterdam1)       3 801 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, docenten   426 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, studenten   2 392 
Kenniswerkers bij de overheid, Bestuursdienst Amsterdam2)  269 
CMG Amstelveen3)        1 219 
FNV-Kiem, kunst en vormgeving4)       6 674 
Hogere Economische School Amsterdam (HES), docenten   263 
Hogere Economische School Amsterdam (HES), studenten   5 817 
Hogeschool van Amsterdam, docenten     932 
Hogeschool van Amsterdam, studenten     18 449 
Kunstenaars & Co, creatieve kenniswerkers, ROA en Almere  5 735 
Koninklijk Nederlands Instituut voor Register Accountants (NIVRA)5) 2 172 
Nederlandse Orde van Register en EDP-auditors5)    362 
Nederlandse Orde van Accountants en Administratieconsulenten5)  701  
Kenniswerkers in de reclamebranche, Resultddb1)    64 
RTL/Holland Media Groep1)       128 
SBS Broadcasting1)        31 
Universiteit van Amsterdam, wetenschappelijk personeel   2 042 
Universiteit van Amsterdam, studenten     2 4186   
 
Opmerkingen:       
1) Geselecteerd zijn werknemers met een bruto jaarsalaris van minimaal 50 000 Euro. 
2) Geselecteerd zijn werknemers die in salarisschaal 10a of hoger zijn ingedeeld. 
3) Geselecteerd zijn werknemers die een functie vervullen waarvoor minimaal HBO-niveau 
vereist is. 
4) Exclusief mensen die bij Kunstenaars & Co geregistreerd staan. 
5) Geselecteerd zijn leden die wonen in het ROA-gebied of Almere en leden die werken in het 
ROA-gebied of Almere, met correctie voor dubbeltelling. 
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