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1 » Inleiding

‘A city that grows by adding to relatively densely 
populated subcenters is more centralized than 
one that grows by pushing firms and households 
to a rapidly expanding urban periphery’ 
McDonald en McMillen, 2000

In Nederland zijn in de sterk verstedelijkte gebieden 
polycentrische netwerken ontstaan. Deze zijn 
samengesteld uit een verzameling van historische 
binnensteden en nieuwe centra. Uit eerder onderzoek 
is gebleken dat in de nieuwe centra geen sprake 
is van een volledig pakket aan centrumstedelijke 
functies en dat een compacte stedelijke ontwikkeling 
en een duidelijk herkenbare identiteit ontbreken 
(Van der Heijde & Hoppenbrouwer, 2005a). Ook de 
levendigheid die binnensteden kenmerkt, is meestal 
afwezig. Opvallend is dat veel centrumstedelijke 
functies buiten de historische binnensteden en 
nieuwe centra verspreid zijn gesitueerd. Bijvoorbeeld 
in de vorm van monofunctionele kantorenparken, 
meubelboulevards en solitaire vrijetijdsvoorzieningen. 
De indruk ontstond dat nieuwe centra op een diffuse 
en oorspronkelijk niet bedoelde wijze tot stand zijn 
gekomen. Deze constatering was de aanleiding voor 
een onderzoek naar het ontstaan van nieuwe centra 
in Nederland. De resultaten van dit onderzoek zijn 
beschreven in voorliggende publicatie.
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Verstedelijking van Nederland: 
bodemgebruik Nederland in 1900
  Bron: Kramer (2005-2010). Dataset Historisch   
Grondgebruik Nederland. Alterra, Wageningen UR
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Verstedelijking van Nederland: 
bodemgebruik Nederland in 2012
  Bron: Hazeu e.a. (2012) Landelijk Grondgebruiks-
bestand Nederland versie 7. Alterra, Wageningen UR
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1.1 »  Achtergrond voor het  
onderzoek

Nederland verstedelijkt in hoog tempo. Tussen 
1900 en 2010 heeft zich een verzesvoudiging 
voorgedaan van het bebouwde oppervlak (CBS, 
2007, 2014a). Deze uitbreiding kwam vooral na 
de Tweede Wereldoorlog tot stand. Enerzijds 
was dit een gevolg van de sterke groei van de 
bevolking die tussen 1947 en 2010 met bijna 75% 
toenam van 9,6 tot 16,6 miljoen inwoners (CBS, 
2008a, 2014b). De vraag naar woningen steeg 
hierdoor in grote mate en werd verder versterkt 
door een substantiële daling van de gemiddelde 
omvang van huishoudens. Het gevolg was dat  
de woningvoorraad in deze periode meer dan 
verdrievoudigde van 2 tot 7 miljoen woningen 
(CBS, 2008b, 2014c). Anderzijds was de uitbrei-
ding van het stedelijk gebied een resultaat van 
een sterke groei van de economie. Hierdoor 
ver twintigvoudigde het areaal aan bedrijven-
terreinen in de naoorlogse periode tot 1.035 km2 
(bewerking gegevens van CBS, 2014a). Het 
areaal aan verhuurbaar kantoorvloeroppervlak 
nam toe van 2,2 miljoen m2 in 1947 tot bijna  
50 miljoen m2 in 2013 (Bak, 2014). Doordat de 
stedelijke uitbreiding zich op een dergelijk grote 
schaal heeft voorgedaan, zijn verschillende 
steden en omliggende gemeenten (vrijwel)  
aan elkaar gegroeid. Dit is vooral het geval in  
de Randstad. Maar bijvoorbeeld ook in Twente 
(Almelo, Hengelo en Enschede), Zuid-Limburg 
(Heerlen en Aken), Oost-Gelderland (Arnhem  
en Nijmegen), Noord-Brabant (Eindhoven en 
Helmond) en op kleinere schaal ook in Zeeland 
(Vlissingen en Middelburg). 

Het overgrote deel van het naoorlogse stedelijke 
gebied bestaat uit woonwijken en bedrijventer-
reinen. Meestal is hier sprake van extensieve 
bebouwing. De woonwijken zijn ruim opgezet 
met vooral eengezinswoningen. Dit komt omdat 
vanaf eind jaren zestig de bevolking liever niet in 
de centra van steden wilde wonen en de voor-
keur gaf aan een huis met een tuin. Inmiddels 
heeft 55% van de verhuisgeneigde huishoudens 

echter een voorkeur voor een woning in of nabij 
het centrum (WoON, 2012). Ook de bedrijven-
terreinen zijn vaak extensief bebouwd met 
omvangrijke buitenruimten en bedrijfshuisves-
ting die meestal bestaat uit een tot twee bouw-
lagen. Dit komt vooral door de voorkeur van 
ondernemers om hun bedrijf op de begane grond 
te situeren. De kantoorhoudende bedrijvigheid 
vormt hier een uitzondering op. Dat het stedelij-
ke gebied zich nog steeds sterk uitbreidt, blijkt 
uit de ontwikkeling tussen 2000 en 2010. In deze 
periode van 10 jaar nam de omvang van het 
stedelijke gebied met 10% toe. Deze toename  
is een gevolg van woningbouw (+4,7%), maar 
vooral van bedrijventerreinen (+26,2%) (CBS, 
2014a). Ook in de toekomst zal de verstedelijking 
van Nederland zich voortzetten. In 2040 telt 
Nederland naar verwachting 8,5 miljoen huis -
houdens. Dit zijn er ruim 1 miljoen meer dan in 
2010 (Planbureau voor de Leefomgeving, 2013). 
Volgens het PBL (2013) is er in de stadsgewesten, 
en vooral in de Randstad, nog behoefte aan  
zo’n 700.000 woningen. Door het overaanbod  
is er in deze periode geen behoefte aan extra 
bedrijventerreinen. 

Het is opmerkelijk dat de enorme uitbreiding van 
het stedelijke gebied in de naoorlogse periode 
vrijwel uitsluitend bestaat uit extensief bebouw-
de woonwijken en bedrijventerreinen. Van de 
ontwikkeling van nieuw centrumstedelijk 
gebied is in deze periode slechts in beperkte 
mate sprake geweest. Vanuit de gebruikers 
beredeneerd is dit wel verklaarbaar, maar het is 
merkwaardig dat de overheid deze extensieve 
ontwikkeling blijkbaar op zo’n grote schaal heeft 
toegestaan. Vooral omdat het Rijksbeleid in een 
groot deel van deze periode sterk heeft ingezet 
op compacte stedelijke ontwikkeling en multi-
functioneel ruimtegebruik. Dit kreeg echter 
vooral gestalte in en rond de binnensteden. Door 
middel van herontwikkeling van verouderde 
gebieden vond hier stedelijke vernieuwing 
plaats. Naast de doelstelling om ruimtelijk te 
intensiveren wilde de overheid hiermee vooral 
de binnensteden revitaliseren om zo de uittocht 
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van de bevolking en economische functies uit  
de centra van de steden tegen te gaan. Met dit 
beleid is de overheid erin geslaagd om de positie 
van de Nederlandse binnensteden te versterken. 

Naast de compacte, multifunctionele ontwikke-
ling in de binnensteden deed zich tegelijkertijd 
in de suburbane gebieden een tegengestelde 
ontwikkeling voor. Hier kwamen vooral 
monofunctionele uitbreidingsgebieden tot stand 
in een lage dichtheid. In eerste instantie in de 
vorm van uitbreidingswijken en daarna als 
groeikernen op enige afstand van de steden. In 
vergelijking met de stedelijke vernieuwing in de 
binnensteden waren deze uitbreidingsgebieden 
ook veel omvangrijker. Het is wonderlijk dat 
deze verschillende vormen van stedelijke 

ontwikkeling zich tegelijkertijd voordeden. 
Gezien de sterke groei van de bevolking en de 
economie is het ook de vraag waarom er niet  
een substantieel deel van de uitbreidingswijken 
werd ingericht in de vorm van nieuw centrum-
stedelijk gebied met een hoge dichtheid en een 
multifunctionele invulling. Temeer omdat in 
deze periode een grootschalige deconcentratie 
plaatsvond van kantoren en voorzieningen. 
Multifunctionele stedelijke ontwikkeling is 
immers positief voor de ontwikkeling van steden 
door de voordelen die het biedt op het gebied  
van ruimte, economie, milieu en leefbaarheid 
(Jacobs, 1961; Coupland, 1996; Hall, 1998; 
Bretschneider e.a., 2002; Vreeker, 2004; 
Winsemius, 2001; Hoppenbrouwer & Louw, 
2005; Van der Heijde, 2005). 

Compacte stedelijke ontwikkeling en multifunctioneel ruimtegebruik in binnensteden:  
Mosae Forum Maastricht
Bron: Auteur
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Per saldo lijken de voordelen van multifunctio-
neel ruimtegebruik groter dan de nadelen. In 
1998 stelde het ECTP’s New Charter of Athens 
dan ook dat multifunctioneel ruimtegebruik 
bevorderd diende te worden om zo meer variatie 
en vitaliteit te creëren. Woon- en werkgebieden 
en andere gebruikers dienden in tijd en ruimte 
dicht bij elkaar gesitueerd te worden om zo de 
reistijd, het energieverbruik en de luchtvervui-
ling te beperken. In Toronto is aangetoond dat 
de ontwikkeling van nieuwe centra met aan-
zienlijke dichtheden en een hoge mate van 
functiemenging in vergelijking met het omrin-
gende suburbane gebied heeft geleid tot afname 
van het autogebruik en toename van bestedin-
gen in deze centra. Maar de voordelen waren 
wel kleiner dan verwacht en hadden geen 
significante invloed op het suburbane ruimte-
gebruik en de mobiliteit. Een strategie die zulke 
knopen combineert in corridors rond een 
hoogwaardig transportsysteem, 'transit oriented 
development', heeft aanzienlijk meer effect 
(Filion, 2001; Cervero, 2006; Bhattachrjee & 
Goetz, 2012). Vooral waar deze transportcorri-
dors elkaar kruisen, ontstaan interessante  
mogelijkheden voor de ontwikkeling van  
multi functionele en op openbaar vervoer en 
voetgangers gerichte knooppunten.
Voor de Nederlandse situatie is de indruk dat  
in de naoorlogse periode nauwelijks sprake is 
geweest van overheidsbeleid dat was gericht op 
de ontwikkeling van nieuwe centra. Het beleid 
voor het suburbane gebied was eerder restrictief 
en vooral gericht op het tegengaan van detail-
handel aan de stadsranden. Ondanks het 
tegengestelde krachtenveld zijn er in de naoor-
logse periode in Nederland veel nieuwe centra 
ontstaan. Zoals eerder aangegeven, kenmerken 
deze zich echter door een incompleet pakket  
aan centrumstedelijke functies. 

1.2 »  Relevantie van het onderzoek

Volgens Davoudi (2003) heeft polycentriciteit 
voor verschillende ruimtelijke schaalniveaus een 
andere betekenis. Ze maakte onderscheid in drie 
vormen: intra-urbaan heeft betrekking op één 
stadsregio en inter-urbaan op een gebied met 
meerdere steden. Dit laatste type wordt ook wel 
een ‘Polycentric Urban Region’ (PUR) genoemd. 
Tot slot heeft interregionaal betrekking op een 
combinatie van verschillende PUR’s. Veel 
onderzoek naar polycentrische netwerken is 
gericht op het inter-urbaan schaalniveau. Op het 
intra-urbaan schaalniveau is voor de Europese 
situatie weinig empirisch onderzoek verricht. 
Daar komt bij dat veel literatuur over polycentri-
sche netwerken zich richt op de discussie over 
wonen, werken en verplaatsen en niet zozeer op 
voorzieningen. Hier komt bij dat de literatuur 
over nieuwe centra zich bijna uitsluitend richt op 
de vraagzijde. Over het (ontstaan van) aanbod in 
de nieuwe centra is weinig gepubliceerd. Voor de 
situatie in Nederland geldt dit nog in sterkere 
mate. Het is dan ook onduidelijk waar in 
Nederland nieuwe centra zijn gesitueerd en hoe 
deze gebieden functioneel en stedenbouwkundig 
zijn opgebouwd. Ook over het krachtenveld 
tussen de overheid en private partijen dat 
uiteindelijk heeft bepaald dat deze nieuwe centra 
zijn ontstaan, is vrijwel niets bekend. De 
inzichten die voortkomen uit het onderzoek naar 
het ontstaan van nieuwe centra kunnen ingezet 
worden om de planning en het ontwikkelings-
proces van nieuwe centra te optimaliseren.

1.3 »  Definiëring en selectiecriteria  
van nieuwe centra

Voor het begrip ‘nieuwe centra’ bestaat geen 
breed gedragen definitie. Garreau (1991) 
introduceerde in de Verenigde Staten wel een 
definitie voor zogeheten ‘edge cities’. Deze ver 
van de binnensteden gesitueerde gebieden 
bestaan uit minimaal 5 miljoen vierkante voet 
(1,5 miljoen m2) kantoorvloeroppervlak, 600.000 
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vierkante voet (180.000 m2) winkelvloeropper-
vlak en meer banen dan slaapkamers. Hij 
beschouwde deze als één plaats en 30 jaar eerder 
was er op de betreffende locatie nog geen 
centrum aanwezig. Voor de Europese schaal (en 
zeker voor de situatie in Nederland) is deze 
maatvoering echter veel te ruim. Bovendien zijn 
de Europese edge cities dichter bij de binnenste-
den gelegen en zijn er meer slaapkamers dan 
banen (Bontje & Burdock, 2005). Ook opvallend 
is dat er niet specifiek sprake is van multifuncti-
onaliteit. Garreau legt zwaar de nadruk op de 
functies kantoren en winkels, terwijl er in een 
centrumstedelijk gebied ook veel andere 
functies te onderscheiden zijn. Anderen (zie 
Giuliano & Small, 1991; McMillen, 2001; Gar-
cia-Lopez e.a., 2008) beperken zich zelfs alleen 
tot hoge concentraties van werkgelegenheid als 
onderscheidende factor voor nieuwe centra. 

Volgens Cladera e.a. (2009) is in de definitie van 
wezenlijk belang dat nieuwe centra binnen de 
metropolitane configuratie een structureel 
element van het urbane systeem toevoegen. In 
hun onderzoek naar nieuwe centra in Barcelona 
geven ze dit vorm door de woonwerkpendel van 
en naar nieuwe centra centraal te stellen. Maar 
ook deze benadering is sterk gericht op de 
werkfunctie. Ondanks dat urbanisatie en 
economische ontwikkeling sterk gerelateerd zijn 
(Henderson, 2009), doet de nadruk op de 
werkfunctie onvoldoende recht aan de verzor-
gende functie van centra, terwijl dit juist een van 
de belangrijkste kenmerken is. Zo hanteert Van 
Engelsdorp Gastelaars (2001) het begrip 
centraliteitsniveau, dat volgens hem afhankelijk 
is van het aantal verschillende soorten functies 
dat een gebied voor haar omgeving en het 
verzorgingsgebied vervult. 

La Défense, een grootschalig nieuw centrum in Parijs
Bron: Auteur
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La Défense
Bron: Auteur
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In dit onderzoek zijn nieuwe centra gedefinieerd 
als de grootste concentraties aan centrumstedelij-
ke functies in een stadsgewest met een multifunc-
tionele invulling alsmede bovenwijkse voorzienin-
gen op locaties waar voorheen geen sprake was 
van een stedelijk centrum. 

In tegenstelling tot de definitie van Garreau is in 
deze formulering specifiek sprake van multi-
functionaliteit. Bovendien is afstand genomen 
van een specifieke omvang van de functies. De 
achtergrond hiervoor is dat centra zich niet door 
de omvang van het functionele programma 
onderscheiden van andere gebieden. Belangrij-
ker dan de schaal is het verzorgingsgebied. 
Hiermee voegt een nieuw centrum een structu-
reel element toe aan het urbane systeem. 
Kenmerkend voor centra is dat het verzorgings-
gebied verder reikt dan het gebied of de wijk 
waarin het centrum is gelegen. Met andere 
woorden: er dient sprake te zijn van bovenwijkse 
voorzieningen. Bijvoorbeeld in de vorm van een 
winkelcentrum met een bovenwijkse reikwijdte, 
een ziekenhuis of een voetbalstadion. Omdat één 
bovenwijkse voorziening onvoldoende is om een 
gebied als centrum te laten functioneren, dient 
er sprake te zijn van meerdere bovenwijkse 
voorzieningen. In het voorliggende onderzoek is 
gekozen voor de term ‘nieuwe centra’. De term 
‘subcentra’ is minder geschikt omdat de hiërar-
chie tussen de verschillende centra aan het 
verdwijnen is (Bolt, 1995; Evers e.a., 2005). Het 
voorvoegsel ‘sub’ is hierdoor steeds minder op 
zijn plaats. De term ‘nieuw centrum’ is vooral 
geschikt omdat met het woord ‘nieuw’ wordt 
aangegeven dat er voorheen geen sprake was van 
een stedelijk centrum (Van der Heijde & 
Hoppenbrouwer, 2006).

1.4 »  Probleemstelling en  
onderzoeksvragen

Nieuwe centra zijn een resultante van stedelijke 
ontwikkeling. Hierbij is een groot aantal actoren 
betrokken zoals de overheid, projectontwikke-

laars, woningcorporaties, grondeigenaren, 
beleggers, banken, adviesbureaus, makelaars en 
belangengroepen. Zoals in paragraaf 1.1 is 
beschreven, bestaat de indruk dat nieuwe centra 
in Nederland op een ongecoördineerde, onsa-
menhangende wijze tot stand (zijn ge)komen en 
is in eerder onderzoek aangetoond dat er geen 
sprake is van een compleet aanbod aan centrum-
stedelijke functies. Dit terwijl nieuwe centra 
vanwege het multifunctionele karakter en de 
mogelijkheden voor intensief ruimtegebruik een 
belangrijke functie kunnen hebben voor de 
verstedelijking in Nederland. Deze paradox leidt 
tot de centrale probleemstelling dat onbekend is 
op welke wijze nieuwe centra in Nederland (zijn) 
ontstaan. Om licht te werpen op deze probleem-
stelling is de volgende centrale onderzoeksvraag 
geformuleerd:

Welke krachten tussen de actoren in de 
stedelijke ontwikkeling zijn bepalend voor 
het ontstaan van aanbod van vastgoed in  
nieuwe centra in Nederland?

Om de centrale probleemstelling te kunnen 
beantwoorden zijn de volgende deelvragen 
geformuleerd:

1. Waar zijn in Nederland nieuwe centra  
 gesitueerd?
2.  Welke dynamiek treedt op in de ontwikkling 
 van nieuwe centra?
3.  Welke typen nieuwe centra zijn er te onder-
 scheiden?
4.   Binnen welke institutionele kaders zijn 
  nieuwe centra in Nederland tot stand 

gekomen?
5.  Welke krachten tussen de actoren in de 
 stedelijke ontwikkeling hebben geleid tot de 
 realisatie van vastgoed in nieuwe centra?
6.  Zijn de nieuwe centra uitkomst van planma-
 tige gebiedsontwikkeling of op incrementele 
 wijze (uitgebouwd, aangegroeid) tot stand 
 gekomen?
7.  Welke vormen van interactie tussen de 
 institutionele context en de actoren zijn  
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 van invloed geweest op het besluitvormings - 
 proces om nieuwe centra te realiseren?

1.5 » Onderzoeksopzet

Gekozen is voor kennisverwerving volgens de 
hypothetisch-deductieve benadering. Hierbij is 
uitgegaan van de uit de politieke wetenschappen 
afkomstige regimetheorie. Een theorie is 
letterlijk een beschouwingswijze, een systeem 
van logisch samenhangende, vooral niet-strijdi-
ge beweringen, opvattingen en begrippen 
betreffende een werkelijkheidsgebied. De 
verbinding met de empirie wordt tot stand 
gebracht via de hypothesen, die door deductie en 
specificatie uit de theoretische beweringen 
moeten worden afgeleid en zo concreet zijn dat 
ze een model vormen van de werkelijkheid waar-
aan ze getoetst kunnen worden (De Groot, 1994; 
Korteweg en Van Weesep, 1983).

Het onderzoek bestaat uit drie delen: een 
literatuurstudie, een ‘survey’ naar nieuwe centra 
in Nederland en een viertal casestudies.  
De literatuurstudie heeft tot doel om een 
ruimtelijk kader te destilleren voor het ontstaan 
van nieuwe centra. Daarnaast is deze gericht op 
een analyse van het institutionele kader waar-
binnen de nieuwe centra in Nederland tot stand 
zijn gekomen. De literatuurstudie heeft zich tot 
slot gericht op het theoretisch kader dat ten 
grondslag ligt aan het onderzoek.  
De ‘survey’ heeft tot doel om een beeld te krijgen 
waar in Nederland nieuwe centra tot stand (zijn) 
(ge)komen, in welke mate deze ontwikkeling 
zich voordoet en welke soorten nieuwe centra te 
onderscheiden zijn. Het centrale onderzoek 
bestaat uit een viertal casestudies die zijn gericht 
op het ontstaan van nieuwe centra in Nederland. 
De keuze voor onderzoek door middel van 
casestudies is gebaseerd op de verwachting dat 
alleen op deze manier duidelijkheid ontstaat 
over de uiteenlopende institutionele drijfveren 
en beweegredenen van de betrokken actoren om 
een nieuw centrum te ontwikkelen. Door middel 

van de casestudies heeft toetsing plaatsgevonden 
van de hypothesen die zijn gegrond in de 
regimetheorie.

Casestudies hebben de voorkeur boven andere 
onderzoekstechnieken als er sprake is van hoe 
en waarom vragen, als de onderzoeker weinig 
controle heeft over de gebeurtenissen en als de 
focus ligt op een hedendaags fenomeen (Yin, 
2003). Deze drie kenmerken zijn van toepassing 
op de vraagstelling. Om het ontstaan van nieuwe 
centra te verklaren is immers vooral van belang 
om te analyseren hoe en waarom dit soort 
stedelijke gebieden is gerealiseerd. Hierbij heeft 
de onderzoeker vrijwel geen invloed op het 
ontwikkelingsproces. Nieuwe centra zijn 
bovendien een ruimtelijk fenomeen dat in lijn 
met de door Yin geformuleerde criteria een 
hedendaags verschijnsel is, althans als we 
hedendaags beschouwen als de naoorlogse 
periode. 
Om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen 
dienen in een casestudie volgens Yin verschillen-
de onderzoekstechnieken gelijktijdig toegepast 
te worden. De casestudies zijn dan ook verricht 
op basis van literatuuronderzoek, archiefonder-
zoek, analyse van secundaire bronnen, observa-
tie ter plaatse en diepte-interviews met sleutelin-
formanten. De sleutelinformanten bestonden uit 
actoren die direct of indirect een rol hebben 
gespeeld bij de ontwikkeling van het betreffende 
nieuwe centrum. Het betroffen projectontwik-
kelaars, beleggers, ambtenaren, wethouders en 
een minister. Bij de interviews is gebruik 
gemaakt van neutraal geformuleerde open 
vragen. Het doel hiervan was om zo de antwoor-
den zo min mogelijk te beïnvloeden. Tijdens het 
verzamelen van de onderzoeksgegevens 
ontstond op een gegeven moment een verzadi-
gingspunt. Aanvullende informatie levert dan 
weinig nieuws meer op. Op die momenten is 
binnen de casestudies geconcludeerd dat 
voldoende basisinformatie was verzameld.
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1.6 » Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 is het ruimtelijke kader voor het 
ontstaan van nieuwe centra. Het beschrijft 
allereerst het ontstaan van (binnen)steden. 
Vervolgens is toegelicht hoe de monocentrische 
steden en stadsgewesten zich ontwikkeld 
hebben tot polycentrische netwerken en hoe 
deze functioneren. Vervolgens is ingezoomd op 
de theorie achter het ontstaan van (nieuwe) 
centra. 
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de nieuwe 
centra in Nederland. Hier komt aan de orde waar 
deze zijn gesitueerd. Daarnaast is onderzocht in 
hoeverre deze gebieden een centrumstedelijk 
karakter hebben. Tot slot is de functionele 
opbouw belicht en is een differentiatie aange-
bracht tussen de verschillende typen nieuwe 
centra. 
Hoofdstuk 4 behandelt het proces van stedelijke 
ontwikkeling en de actoren die hierbij betrokken 
zijn. Vervolgens is de regimetheorie toegelicht, 
waaraan het stedelijke ontwikkelingsproces dat 
heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe centra is 

getoetst. Hiertoe zijn een aantal hypothesen 
geformuleerd. 
Hoofdstuk 5 behandelt het institutionele kader 
waarbinnen de nieuwe centra zijn ontstaan. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen vier 
verschillende perioden. Doordat de gemiddelde 
tijd tussen beleidsvorming en implementatie  
vrij lang is, vertonen deze een flinke overlap met 
elkaar. 
Hoofdstuk 6, 7, 8 en 9 beschrijven het ontwikke-
lingsproces van vier verschillende nieuwe centra 
in Nederland. Hierbij is ingezoomd op het 
krachtenveld tussen de betrokken actoren dat 
heeft geleid tot het ontstaan van deze nieuwe 
centra. De analyse van dit proces vindt plaats 
aan de hand van de regimetheorie en de hierop 
gebaseerde hypothesen. 
Hoofdstuk 10 sluit af met conclusies en reflectie 
op de onderzoeksresultaten. Hier vindt de beant-
woording plaats van de onderzoeksvragen en de 
toetsing van de hypothesen. Het hoofdstuk sluit 
af met een reflectie op het ontstaan van nieuwe 
centra in Nederland en doet aanbevelingen voor 
aanvullend onderzoek.
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2 » Ontstaan van nieuwe centra

In dit hoofdstuk is vanuit de ruimtelijke theorie 
beschreven hoe polycentrische netwerken en  
(nieuwe) centra tot stand komen. Opvallend is dat 
in de literatuur het ontstaan van nieuwe centra  
vooral wordt verklaard vanuit de vraagzijde, terwijl 
de ontwikkeling van het aanbod onderbelicht blijft. 
Het hoofdstuk vangt aan met het benoemen van 
factoren die bepalend zijn voor het ontstaan van 
centra. Vervolgens komt de ontwikkeling aan bod 
van monocentrische steden en stadsgewesten en van 
polycentrische netwerken. Tot slot is ingezoomd op  
het ontstaan van nieuwe centra.
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2.1 »  Ontstaan van centra

Wat is een stad zonder centrum? In feite zou dit 
niets meer zijn dan een aaneenschakeling van 
woonwijken en bedrijventerreinen zonder 
centrale concentratie(s) van bovenlokale 
voorzieningen en werkgelegenheid. In de 
praktijk heeft een stad echter altijd wel een of 
meerdere centra. Dit in tegenstelling tot een 
dorp waar niet altijd sprake hoeft te zijn van een 
kern. Een stad is dan ook onlosmakelijk verbon-
den met een centrum. Hier ligt ook de ontstaans-
grond. In de eerste fase van ontwikkeling waren 
steden immers niets meer dan centra met een 
clustering van voorzieningen ten behoeve van 
bewoners in het omliggende gebied. De aanwe-
zigheid van een permanente handelswijk wordt 
dan ook gezien als een kenmerk waarmee de 
middeleeuwse stad zich onderscheidt van andere 
nederzettingen in deze tijd (Evers e.a., 2005). 
Bak (1971) gaf aan dat de positie van centra van 
oudsher sterk bepaald is door de aanwezige of 
zich vormende regionale hiërarchie. In het 
middeleeuwse stedenpatroon bijvoorbeeld was 
deze hiërarchie duidelijk. Macroplanologisch 
beschouwd bestond er een grof netwerk van 
nederzettingen, binnen welke de steden 
fungeerden als knooppunten in een betrekkelijk 
leeg gebied. In microplanologische zin vormden 
de steden zelf compacte ruimtelijke eenheden, 
waarvan de stadskernen het evidente middel-
punt waren. 

In Europa ontstonden de meeste steden in de 
eerste helft van het vorige millennium. De 
grondslag voor dit proces lag volgens Van 
Engelsdorp Gastelaars en Hamers (2006) in de 
sterk toegenomen participatie in niet-agrarische 
activiteitsvormen, waarbij de directe interactie 
tussen bedrijven, instellingen, voorzieningen en 

huishoudens noodzakelijk was. De kernen boden 
plaats aan verzorgende functies zoals ambach-
ten, scholen, rechtbanken, kerkelijke instellingen 
en dergelijke. Voor de bevolking van de kern zelf, 
maar ook voor de ingezetenen van een kleiner of 
groter ommeland. Een deel van de steden 
ontwikkelde zich in de loop van de tijd van een 
reguliere nederzetting tot een stad. Een ander 
deel van de steden werd doelbewust gesticht. 
Volgens Rutte (2002) werden er in Europa 
tussen 1100 en 1450 minstens een paar duizend 
steden aangelegd in allerlei soorten en maten. 
Door mensen te concentreren op een bepaalde 
plek in een nederzetting met een markt konden 
inkomsten en voordelen worden verkregen uit 
grond, belasting, jurisdictie en andere rechten en 
was het mogelijk op die plek en in de omgeving 
daarvan macht te vestigen en te consolideren. 
Voor de stichting van nieuwe steden in de 
middeleeuwen bestonden volgens hem drie 
essentiële voorwaarden: de mogelijkheid tot 
economische opbloei, de aanwezigheid van een 
groep ondernemende lieden die uit was op 
autonomie en het streven van een heer om de 
samenleving op een bepaalde plaats anders te 
organiseren. 

Centrumvorming vanuit diverse  
invalshoeken beschouwd

Van een algemene, breed geaccepteerde theorie 
voor het ontstaan van urbane centra is geen 
sprake (Portnov & Erell, 2001). De diverse visies 
en theorieën wijken onderling sterk af en 
kenmerken zich door verschillende invalshoe-
ken. Volgens Giuliano (2004) is de basis voor het 
standaardmodel van de urbane structuur de 
theorie van Von Thunen’s uit 1826 over agrari-
sche grondprijzen en -gebruik. Deze theorie 

In de eerste fase van ontwikkeling waren steden niets meer dan centra met een clustering van  
voorzieningen voor bewoners in het omliggende gebied: Megen in de 16e eeuw
Bron: Jacob van Deventer, 1558



38

werd in eerste instantie door Alonso in 1964, 
Mills in 1972 en Muth in 1969 gebruikt voor 
verklaringen voor de locatiekeuze van bewoners. 
In een vereenvoudiging van de werkelijkheid is 
hierbij sprake van de grootste bevolkingsdicht-
heid en de hoogste grondprijzen in het centrum, 
omdat hier alle werkgelegenheid is geconcen-
treerd en de transportkosten er het laagst zijn. 
De dichtheid en grondwaarde dalen met de 
afstand tot het centrum en een verlaging van 
transportkosten leidt tot suburbanisatie. Deze 
theorie kan ook toegepast worden voor de 
locatie van bedrijven. In dit geval is de locatiebe-
slissing van de ondernemer gebaseerd op de 
totale transportkosten van zowel de goederen 
als de werknemers. Het uitgangspunt is dat het 
knooppunt voor de export van goederen in het 
centrum is gelegen. Ondernemers zullen voor 
een locatie in het centrum kiezen zolang de 

pendelkosten lager zijn dan de exportkosten. Dit 
betekent dat wanneer de exportkosten dalen, de 
ondernemers geneigd zijn hun bedrijf te 
verplaatsen richting het woongebied van de 
werknemers. Indien de transportkosten nihil 
zijn, bijvoorbeeld in de informatiesector, en een 
locatie in het centrum geen andere voordelen 
biedt, zullen de bedrijven zich identiek aan de 
bevolking verspreiden.

Andere theorieën maken onderscheid tussen 
marktgevoelige activiteiten, zoals verkoop en 
diensten met een grote afhankelijkheid van het 
bereik van consumenten en activiteiten waarbij 
dit niet het geval is, zoals de productie van 
goederen. Een bekende theorie gericht op 
marktgevoelige activiteiten is die van Christaller 
(1933). Deze formuleerde zijn theorie vanuit de 
invalshoek van de verzorgende functie van 

De theorie van Christaller (1933)

Christaller formuleerde zijn theorie vanuit de invalshoek van de verzorgende functie 
van steden. Hij typeerde centra als centrale plaatsen die door hun functie een aan-
trekkingskracht op consumenten hebben. De maximale afstand die een consument 
aflegt voor een product of dienst (verzorgingsbereik) is afhankelijk van de centrale 
functie, de afzetmarkt van het product en de transportmogelijkheden. Het is voor 
veel functies van belang dat in de nabijheid andere functies zijn gesitueerd zodat 
synergie-effecten kunnen ontstaan. 
Centrale plaatsen met alledaagse voorzieningen dienen op korte afstand bereikbaar 
te zijn. Deze centra hebben een klein verzorgingsbereik. Centrale plaatsen met 
niet-alledaagse voorzieningen hebben daarentegen een veel groter bereik omdat het 
gebruik minder frequent is, waardoor ze een groter afzetgebied nodig hebben. 
Volgens Christaller’s centrale-plaatsentheorie is de positie van een stad in de hiërar-
chie van steden vooral bepaald door de fysieke omvang van het verzorgingsgebied: 
centrale plaatsen van hoge orde hebben belangrijke functies met een grote reikwijdte 
en leveren goederen van een hoge orde. Centrale plaatsen van lage orde bedienen de 
directe omgeving en leveren goederen van een lagere orde. Aanvullende centrale 
plaatsen worden gevormd door plaatsen die minder centrale functies hebben en 
vooral hun eigen bevolking voorzien. 
In zijn theorie gaat Christaller uit van een isotrope vlakte (een gebied waarin reizen 
in alle richtingen even gemakkelijk is), een gelijkmatige verdeling van de bevolking, 
een doorzichtige markt en dezelfde transportmogelijkheden voor iedereen. 
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steden. Hij typeerde centra als centrale plaatsen 
die door hun functie een aantrekkingskracht op 
consumenten hebben. In de theorie van Chris-
taller hebben plaatsen met een groter verzor-
gingsbereik een hogere rangorde dan plaatsen 
met een klein invloedsgebied. Door deze 
rangorde ontstaat ideaaltypisch een hiërar-
chisch patroon. Consumenten gaan volgens 
Christaller naar de dichtstbijzijnde winkel voor 
hun aankoop van het door hen gewenste 
product. Inmiddels zijn consumenten, door de 
toegenomen welvaart, de mobiliteit en een 
betere informatievoorziening echter eerder 
bereid om een winkelcentrum op grotere 
afstand te bezoeken. De theorie van Christaller 
verliest mede hierdoor aan kracht.

Naast hogere opbrengsten door de bestedingen 
van klanten kan clustering ook leiden tot lagere 
transactiekosten. Een sterke spreiding van 
actoren leidt immers tot hoge transactiekosten. 
Een stadscentrum is niet zomaar een concentra-
tie van bedrijven en huishoudens, maar dient 
beschouwd te worden als een specifieke 
organisatievorm van hechte relaties tussen 
verschillende locale actoren of als een geschikte 
bestuurlijke structuur die bedrijven, werkne-
mers en private en publieke organisaties toestaat 
om hun onderlinge transactiekosten te minima-
liseren. De afname van deze transactiekosten 
leidt tot een toename van de integratie tussen de 
lokale actoren (Cappelin, 1988 en 2000).  
Het voordeel van een omvangrijke en divers 
samengestelde compacte agglomeratie is 
bovendien dat het een ideale vestigingsplek is 

In Europa ontstonden de meeste steden, zoals Gouda, in de eerste helft van het vorige millennium
  Bron: Frans Hogenberg, 1577
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Stadscentra worden door economische krachten van oudsher gekenmerkt door een hogere bebouwing  
dan de omliggende wijken: de binnenstad van Delft 
Bron: Auteur

voor toeleveringsbedrijven. Daarnaast bieden 
deze grote kans op aanwezigheid van specifieke 
categorieën beroepsoefenaars. Ook is er meer 
kans op een institutionele context die is gericht 
op de plaatselijke bedrijvigheid in de vorm van 
opleidingen en overheidsdiensten (Van Engels-
dorp Gastelaars, 2001). Volgens Glaeser en 
Resseger (2009) zijn dergelijke agglomeratie-ef-
fecten het sterkst aanwezig in centra met een 
hoog kennisniveau.
Ook vanuit het perspectief van de stad biedt 
clustering voordelen. Zo functioneren centra 
beter naarmate de aanwezige kantoren, oplei-
dingsinstituten, uitgaansgelegenheden, winkels 
en culturele attracties in elkaars nabijheid zijn 
gehuisvest (Van Engelsdorp Gastelaars & 
Hamers, 2006). Anas e.a. (1998) stelden dat 
agglomeratie-effecten de ‘raison d’être’ zijn van 
de meeste steden. Volgens Marlet (2009) is de 
combinatie van agglomeratievoordelen én woon-
attracties bepalend voor de economische 
ontwikkeling van een stad. De agglomeratie-
voordelen betreffen de bereikbaarheid van 
werknemers (voor bedrijven) en de bereikbaar-
heid van banen (voor bewoners). De woonattrac-
ties zijn de voorzieningen en kenmerken van een 
stad die bepalen of mensen er graag willen 
wonen. In tegenstelling tot de werkgelegenheid 
dienen deze gesitueerd te zijn in de stad. 
Speetjens (2012) stelt dat de aantrekkingskracht 
van een centrum tot uiting komt in de koop-
krachtbinding, de koopkrachttoevloeiing en 
koopkrachtafvloeiing.
De diverse theorieën tonen samen aan dat centra 
ontstaan omdat door clustering van functies 
economisch voordeel ontstaat. Enerzijds door 
lagere kosten en anderzijds door hogere 
opbrengsten omdat een concentratie van 
economische voorzieningen tot meer bestedin-
gen leidt. De optimale grootte van een centrum 
is bereikt als de marginale winst van econo-

misch toegevoegde waarde gelijk is aan de 
marginale kosten die door deze groei worden 
veroorzaakt (Anas, 1992).

De economische krachten die leiden tot de 
clustering van functies in stedelijke centra zijn 
tevens verantwoordelijk voor het feit dat centra 
relatief compact zijn en zich kenmerken door een 
multifunctioneel karakter. Het economische 
voordeel van clustering leidt immers tot een 
stijging van de grondprijzen in de betreffende 
centra. Een gevolg is dat het financieel aantrek-
kelijk en noodzakelijk is om de beschikbare 
ruimte intensiever te bebouwen. Het gereali-
seerde vastgoed levert zo immers meer op.  
Dit compenseert de hogere grondprijs. Ook de 
stapeling van verschillende functies ligt hierdoor 
meer voor de hand. Het is dan ook niet voor niets 
dat stadscentra van oudsher worden gekenmerkt 
door een hogere bebouwing dan de omliggende 
wijken. Winsemius (2001) beweert zelfs dat er 
zonder dichtheid geen stedelijkheid is. Een 
hogere dichtheid van de stad bevordert het 
draagvlak voor voorzieningen, maar of een 
centrum van een stad per definitie een hoge 
dichtheid behoeft,  is echter nog de vraag. Het is 
eerder een gevolg van de agglomeratie-effecten 
dan een voorwaarde om als stad goed te kunnen 
functioneren. Daarentegen is multifunctionali-
teit veel belangrijker voor het functioneren van 
een centrum. Het biedt voordelen op het gebied 
van ruimte, economie en leefbaarheid (Coupland 
1996; Hall, 1998; Zijderveld, 2000; Winsemius, 
2001; Bretschneider e.a., 2002; Vreeker, 2004; 
Hoppenbrouwer & Louw, 2005). Ruimtelijk leidt 
multifunctionaliteit tot een intensiever gebruik 
van de beschikbare grond. In economisch 
opzicht genereert multifunctionaliteit agglome-
ratievoordelen en een grotere (economische) 
diversiteit, waardoor de attractiviteit van centra 
toeneemt. Vooral voor de omzet in de detailhan-
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del en horeca heeft dit een positief effect.  
Een groter aantal inwoners per hectare leidt 
bovendien tot vergroting van het draagvlak voor 
voorzieningen. Op het gebied van milieu is 
multifunctionaliteit vooral van belang voor het 
kanaliseren van de mobiliteit, reductie van het 
energiegebruik en de uitstoot van schadelijke 
stoffen. Voor de leefbaarheid is multifunctionali-
teit belangrijk omdat dit leidt tot een dynami-
scher stedelijk milieu en verbetering van de 
sociale controle en veiligheid. Maar multifuncti-
oneel ruimtegebruik heeft ook nadelen. Zo kan 
de combinatie van woningen en bedrijven in een 
hogere milieuhindercategorie (Angotti & 
Hanhardt, 2001) of woningen in combinatie met 
verkeer tot overlast leiden, of tot een concentra-
tie van milieuproblematiek. Vanuit de economi-

sche optiek kan het bovendien leiden tot een 
beperking van de economische ontwikkeling in 
landelijk gebied, hogere lonen en congestiekos-
ten door een suboptimale omvang van de stad 
(Vreeker, 2004). Ook de open en groene ruimte 
in stedelijk gebied kan afnemen. Met betrekking 
tot de leefbaarheid kan een overaanbod aan 
functies ook stress tot gevolg hebben (Lynch, 
2000).

2.2 »  De monocentrische stad 

De monocentrische stad bestaat uit één centrum 
met daaromheen gesitueerde woonwijken. De 
stad ontleende eeuwenlang haar betekenis aan 
het centrum en de historie van de oude binnen-

 Door de komst van de auto vond al voor de Tweede Wereldoorlog de eerste suburbanisatie plaats van 
welgestelden: nieuwe woning in de villawijk in Vught
Bron: Auteur
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Door sterke bevolkingsgroei en toenemende welvaart werden uitbreidingswijken gebouwd zoals  
Hoograven in Utrecht.
  Bron: Auteur

steden straalt nog steeds ver door naar de 
buitenringen van de stad (Bakker, 2008).  
Het centrum wás in feite de stad. Dit wordt 
geïllustreerd door het woord ‘binnenstad’ en 
door het spraakgebruik van inwoners uit de stad 
zelf die, als ze het centrum bezochten, zeiden:  
‘Ik ga naar de stad’. Eeuwenlang was de omvang 
van de meeste steden beperkt. De meeste 
inwoners verplaatsten zich immers te voet. 
Hierdoor konden de afstanden, vooral tussen de 
woning en de voorzieningen en tussen de 
woning en de werkplek, niet al te groot zijn. Alle 
stedelijke functies waren dicht bij elkaar 
gelegen. In de monocentrische stad had het 
wegenstelsel vanuit het centrum een radiaal 
patroon. Door de komst van treinen en trams 
konden de steden verder uitbreiden. Dit leidde 

tot een sterke expansie en reconstructie van de 
stadscentra. Het soort stadscentrum zoals we 
dat vandaag kennen, ontstond aan het einde van 
de 19e eeuw en accommodeerde het merendeel 
van de bedrijven en functies zoals winkels, 
overheid, kunst, cultuur, vermaak, onderwijs en 
gezondheid (Coupland, 1996). Aan de concentra-
tie van verzorgende functies werd een extra 
impuls gegeven met de komst van publiekaan-
trekkende warenhuizen en andere grootwinkel-
bedrijven. Doordat het aantal bezoekers steeg, 
werd de vestigingsdrempel voor tal van nieuwe 
of gespecialiseerde branches bereikt (Bolt, 1995). 
De centra waren ook een algemene ontmoetings-
plaats en woonplaats voor de elite. De groei van 
de handel en commercie leidde tot de doelgerich-
te ontwikkeling van kantoren. 
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Door de komst van de auto vond in de Westerse 
wereld al voor de Tweede Wereldoorlog de 
eerste suburbanisatie plaats van welgestelden. 
Vanaf de jaren vijftig was sprake van een sterke 
bevolkingsgroei en een toenemende welvaart. 
Als gevolg hiervan werden uitbreidingswijken 
gebouwd en kwam vanaf eind jaren zestig een 
omvangrijke suburbanisatie tot stand van vooral 
midden- en hoge inkomensgroepen. De bewo-
ners waren in eerste instantie van het openbaar 
vervoer afhankelijk, maar door de groeiende 
welvaart nam het autogebruik sterk toe. 
Hierdoor was het uiteindelijk ook mogelijk om in 
kernen rond de steden te wonen. In een aantal 
landen, zoals Engeland en Nederland, werd dit 
zelfs door het Rijk gestimuleerd door middel van 
de ontwikkeling van nieuwe steden. In Neder-
land kwamen vanaf de jaren zestig, als resultaat 
van het beleid van gebundelde deconcentratie, 
zogenoemde groeikernen tot stand.
Als gevolg van de voortgaande suburbanisatie 
ontstonden er monocentrische stadsgewesten, 
met functionele relaties tussen de centrumstad 
en de omliggende kernen. Binnen deze stadsge-
westen was de structuur van de regionaal-stede-
lijke ‘daily systems’, nog uiterst eenvoudig. Het 
grootste deel van de werkgelegenheid en het 
gespecialiseerde voorzieningenbestand was nog 
in of nabij de binnenstad gelegen. Vooral de 
stadsrand en omliggende kernen fungeerden als 
woongebieden. Als gevolg hiervan werd de 
ruimtelijke structuur gekenmerkt door groten-
deels los van elkaar staande ‘daily systems’ die 
ieder monocentrisch waren opgebouwd rondom 
één centrale agglomeratie of stad met één 
centraal stadshart (Van Engelsdorp Gastelaars & 
Hamers, 2006).

2.3 »  Polycentrische netwerken

In de Verenigde Staten was in de sterk verstede-
lijkte gebieden reeds voor de Tweede Wereld-
oorlog sprake van polycentrische netwerken 
(Romein & Verkoren, 2010). In Europa deed dit 
proces zich vanaf de tweede helft van de 

twintigste eeuw voor. Door het ontstaan van 
polycentrische netwerken zijn monocentrische 
modellen niet langer geschikt om ruimtelijke 
patronen in dit soort stedelijke gebieden te 
verklaren (Castells, 1989; Kloosterman & 
Musterd, 2001; Evers, 2004). Ook het centrale- 
plaatsenmodel van Christaller is hierdoor steeds 
minder van toepassing. Maar Burger (2011) 
toonde aan dat er wel een grote variatie bestaat 
in de mate van polycentriciteit van metropolita-
ne regio’s. Bovendien is er nog geen sprake van 
een heldere en ondubbelzinnige definitie van een 
polycentrisch systeem (Helbich & Leitner, 2010; 
Veneri & Burgalassi, 2010; Roth e.a., 2011). Zoals 
in hoofdstuk 1 is aangegeven, doet polycentrici-
teit zich op verschillende aggregatieniveaus 
voor. Wat polycentrisch is op een bepaald 
aggregatieniveau, kan tegelijkertijd monocen-
trisch zijn op een ander niveau (Veneri & 
Burgalassi, 2010; Burger, 2011). Hierbij kan 
onderscheid worden gemaakt tussen polycentri-
citeit binnen één stadsgewest (intra-urbaan), 
binnen een gebied met meerdere steden  
(inter-urbaan, of ‘Polycentric Urban Region’ 
(PUR)) en op interregionaal niveau tussen PUR’s 
(Davoudi, 2003). Deze verschillende schalen van 
polycentriciteit worden in deze paragraaf 
achtereenvolgens beschreven.

2.3.1 »  Intra-urbane polycentriciteit

Wright beschreef in de jaren twintig van de 
vorige eeuw de zogenaamde ‘broadacres city’: 
een gedecentraliseerde gemeenschap waar het 
onderscheid tussen platteland en stad is verdwe-
nen. Door de mechanisatie zou het autogebruik 
door de bevolking sterk stijgen waardoor de 
noodzaak van centraal georiënteerde steden 
sterk af zou nemen. Volgens Wright zou door 
deze ontwikkeling behoefte ontstaan aan 
nieuwe goed geplande steden die hij de naam 
‘usonia’ gaf: steden van nieuwe vrijheid die 
organisch ontstaan en een grote omvang hebben. 
De steden zouden een netwerk van snelwegen 
hebben met op de kruispunten zogenoemde 
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‘roadside markets’ met handel in goederen, 
voorzieningen en vrijetijdsfuncties (Wright, 
1958). Maar binnen zijn usonia was, afgezien van 
deze concentratie aan voorzieningen, geen 
sprake van meerdere stedelijke centra. 

Polycentrische netwerken komen voort uit de 
toename van mobiliteit en flexibiliteit van 
huishoudens en bedrijven en de locale en 
regionale politiek (Burger, 2011). Door de 
toename van de mobiliteit nam de suburbanisa-
tie van de bevolking sterk toe. In Nederland 
werd dit gefaciliteerd door het overheidsbeleid 
dat voorzag in grootschalige woonwijken aan de 
rand van de steden en in groeikernen. Voor de 
verzorging van de bevolking kwamen in deze 
gebieden winkelcentra tot stand. Daarnaast was 

er sprake van een deconcentratie van bedrijven. 
In eerste instantie betrof het de secundaire 
sector. Vervolgens breidde dit zich vanaf de jaren 
tachtig uit naar de tertiaire en quartaire sector. 
Deze laatste ontwikkeling was van grote invloed 
omdat vooral deze sectoren sterk zijn gegroeid. 
Het deconcentratieproces kwam voort uit een 
combinatie van schaalvergroting en specialisatie 
van bedrijven in combinatie met ruimtegebrek 
en congestie in de binnensteden. Bontje (2004) 
en Bogaerts e.a. (2007) toonden aan dat de 
deconcentratie niet zozeer werd veroorzaakt 
door de verplaatsing van bedrijven, maar omdat 
de economische concentraties in de suburbane 
gebieden veel sterker groeiden dan de binnenste-
den. Voor een deel van de kantoorhoudende 
bedrijvigheid zijn ‘face to face’ contacten van 

De overheid faciliteerde de suburbanisatie door de planning van grootschalige woonwijken aan de rand 
van steden en door groeikernen zoals Houten
Bron: Auteur
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groot belang. Deze vragen om een locatie in een 
dynamische, interactieve omgeving die meestal 
wordt aangetroffen op centrale locaties.  
De voordelen van een centrale locatie worden 
echter afgewogen tegen de kosten van kantoor-
huren en transportkosten van personeel. 
Organisaties die niet afhankelijk zijn van face to 
face contacten opteren hierdoor eerder voor 
goedkopere niet-centrale locaties. Dit proces 
versterkt de ruimtelijke fragmentatie in polycen-
trische stedelijke gebieden (Couclelis, 2000; 
Kloosterman & Musterd, 2001). Ook veranderin-
gen in de economische relaties in en tussen 
bedrijven waren oorzaak van verschuivingen in 
de stedelijke structuur. Telecommunicatie, 
informatie-intensieve activiteiten, deregulering 
en globale competitie hebben samen bijgedragen 
aan de veranderingen in de bedrijfsvoering en de 
ruimtelijke organisatie hiervan (Anas e.a., 1998). 
In een later stadium werd het ook voor vrijetijds-
voorzieningen en overige voorzieningen, zoals 
ziekenhuizen en universiteiten, aantrekkelijk 
zich buiten de binnensteden te vestigen. Niet in 
de laatste plaats omdat de omvang van deze 
voorzieningen sterk toenam terwijl de beschik-
bare locaties in de binnensteden relatief klein 
waren. Bovendien was het vanuit financieel 
opzicht aantrekkelijker zich in het suburbane 
gebied te vestigen. 
Als gevolg van de deconcentratie ontstonden in 
de suburbane gebieden kantorenparken, 
winkelcentra en concentraties met vrijetijds- en 
zorgvoorzieningen. Deze groei van centrum-
functies buiten de binnenstad leidde tot mobili-
teitsstromen die niet langer radiaal gericht 
waren, maar die zich kenmerkten door een 
kriskraspatroon. 

Ook maatschappelijke veranderingen hebben in 
belangrijke mate bijgedragen aan de vorming 
van polycentrische netwerken. Hartz en 
Kesterman (2004) constateerden dat er een 
pluralistische samenleving is ontstaan met veel 
leefstijlen. Als gevolg hiervan is er sprake van 
verschillende soorten vrijetijdsactiviteiten die 
gekarakteriseerd worden door individualiteit en 

mobiliteit. De ruimtelijke weerslag volgt in 
toenemende mate de diversiteit van de individu-
ele patronen. Arends e.a. (2002) voegden hieraan 
toe dat de bevolking ook steeds welvarender en 
(daardoor) mobieler wordt. De woning en 
woonomgeving fungeren hierbij steeds meer als 
uitvalsbasis voor werken, stedelijke en culturele 
voorzieningen en sociale contacten in een steeds 
wijdere omgeving. Consumenten accepteren 
hogere transportkosten om naar een verder 
gelegen winkelcentrum te reizen als hier het 
aanbod groter is (Anas e.a., 1998). Ook het 
emancipatieproces heeft bijgedragen aan de 
vorming van polycentrische netwerken. Door de 
toename van het aantal tweeverdieners nam niet 
alleen de mobiliteit toe, maar ook het patroon 
van elkaar overlappende pendelpatronen. Ook 
heeft de werkpendel zijn monopolie verloren en 
heeft mobiliteit met het doel om te winkelen, 
onderwijs te volgen, sociale afspraken, sport of 
ontspanning de overhand (CBS, 2014d).

2.3.2 »  Inter-urbane polycentriciteit

Op een hoger aggregatieniveau dan het stadsge-
west is sprake van inter-urbane polycentriciteit 
oftewel van polycentrische urbane regio’s. 
Friedman en Miller introduceerden in 1965 het 
concept van ‘the urban field’ (het stedelijk veld). 
Het concept introduceerde een nieuw element in 
de ruimtelijke ordening door het netwerk van 
sociale en economische activiteiten van een stad 
erbij te betrekken. Dit had betrekking op een 
gebied van 100 mijl rond een stad van minimaal 
300.000 inwoners. Dieleman en Faludi (1998) 
definieerden een polycentrisch netwerk als een 
groot stedelijk gebied zonder primaire stad. 
Musterd en Van Zelm (2001) stelden dat een 
regio polycentrisch is als er minimaal aan twee 
condities is voldaan: er dient zowel sprake te zijn 
van een ruimtelijke structuur met meerdere 
stedelijke centra als van een complex relatienet-
werk tussen deze centra. Ze waren terughou-
dend om dit op een te hoog aggregatieniveau te 
beschouwen en waren van mening dat het 
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Net zoals de Randstad bestaat ook Parijs uit meerdere centra. In het verleden waren deze ook fysiek 
gescheiden zoals Montmartre en Montrouge
Bron:   Bibliothèque Nationale de France

uitgangspunt het ‘daily urban system’ is. Parr 
(2004) ging hierop door en onderscheidde een 
polycentrisch stedelijk gebied van grotere 
multicentrische gebieden door als demarcatie de 
aanwezigheid van open land, een maximale 
reisafstand van 1 uur en een buitengewoon grote 
interactie tussen de kernen te hanteren. Lam-
bregts (2009) verstond onder een polycentrische 
metropolitane regio een metropolitane of 
grootstedelijke regio die kenmerken vertoont 
van polycentriciteit oftewel meerkernigheid. 
Volgens Veneri en Burgalassi (2010) wordt een 
polycentrische regio gekarakteriseerd door de 
aanwezigheid van verschillende fysiek geschei-
den steden die samen een systeem vormen dat 
wordt gekarakteriseerd door een platte hiërar-
chie tussen de centra. Polycentrische regio’s 
kunnen volgens hen zowel functioneel als 

morfologisch worden geanalyseerd. Vanuit 
morfologisch perspectief dienen de centra 
duidelijk fysiek gescheiden te zijn, niet te ver van 
elkaar te zijn gesitueerd in verband met de 
benodigde interactie en niet teveel in omvang te 
verschillen. Vanuit een functioneel perspectief 
ligt de focus vooral op de spreiding van functies 
en de centraliteit die voortkomt uit de interactie 
tussen de centra. Vanuit een morfologisch 
perspectief kan een centrum gedefinieerd 
worden als een agglomeratie van banen of 
bevolking. Vanuit een functioneel perspectief is 
een stedelijk centrum, in lijn met Christaller, een 
plaats die macht ontleent aan het gebied 
eromheen door te voorzien in centrale functies 
voor het omliggende gebied. De functionele en 
morfologische aanpak kennen een sterke 
correlatie.
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Figuur 2.3.1 » Woonwerkrelaties en bedrijfsrelaties in de Randstad
Bron: Ruimtelijk Planbureau, 2002 en 2005
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In West-Europa wordt het verstedelijkingspa-
troon gedomineerd door steden met 200.000 tot 
1.000.000 inwoners (Eurostat, 2014).  
In Noordwest-Europa zijn veel steden in clusters 
geconcentreerd met een relatief korte afstand tot 
elkaar. Binnen die clusters liggen ook kleinere 
steden en dorpen. De steden zijn met elkaar 
verbonden door een uitgebreid netwerk van 
wegen en spoorwegen. Geen van deze gebieden 
heeft een primaire stad met meer dan 1 miljoen 
inwoners. Door suburbanisatie is sprake van 
overlappende pendelgebieden rond en tussen de 
steden waardoor deze gebieden worden be-
schouwd als één functionele eenheid:  
een polynuclear metropolitaan gebied (Gemaca, 
1996; Dieleman & Faludi 1998; Kloosterman & 
Musterd, 2001; Musterd & Van Zelm 2001). 
Voorbeelden van polycentrische netwerken in 
West-Europa zijn het Rijn-Ruhrgebied, de 
Randstad, de driehoek Padua-Reviso-Venetië, de 
regio Glasgow-Edinburgh en West-Zweden (Van 
der Wusten & Faludi, 1992; Batten, 1995; 
Dieleman & Faludi, 1998; Musterd &Van Zelm, 
2001; Bontje, 2001). In de Benelux kunnen naast 
de Randstad op een lager aggregatieniveau ook 
de Vlaamse diamant (regio Brussel-Vlaanderen), 
de Brabantse stedenrij en de regio Maastricht-
Aken-Luik als als polycentrische netwerken 
beschouwd worden (Dieleman & Priemus, 1996; 
Dieleman & Faludi 1998).
In een onderzoek van Burdock e.a. (2005) naar 
perifere ontwikkelingen rond Europese steden 
bleek dat de vorming van polycentrische 
netwerken zich vooral in Parijs en de Randstad 
voordoet. Op zich is dit niet verwonderlijk omdat 
deze stedelijke systemen gesitueerd zijn in het 
kerngebied van de Europese ruimtelijke 
economie. Opvallend is dat Burdock e.a. (2005) 
hier een koppeling maken tussen Parijs, dat zich 
kenmerkt door een polycentrisch netwerk in een 
aaneengesloten stedelijk gebied, en de Randstad, 
dat bestaat uit een verzameling van steden die 
gescheiden zijn door openbare ruimte. Dit wijkt 
af van het uitgangspunt dat binnen een polycen-
trisch netwerk sprake zou moeten zijn van een 
fysieke scheiding tussen de steden (Parr, 2004; 

Veneri & Burgalassi, 2010). Er is echter inder-
daad veel voor te zeggen om het criterium van 
fysieke scheiding binnen polycentrische 
netwerken los te laten. Vooral omdat ook 
metropolen als Parijs en Londen uit meerdere 
centra bestaan die geen sterke hiërarchie 
vertonen ten opzichte van elkaar. Bovendien 
waren deze centra in het verleden ook fysiek 
gescheiden zoals The City, Westminster en 
Notting Hill in Londen en Montmartre en 
Montrouge in Parijs. Ook Burger (2011) is van 
mening dat functionele relaties een betere 
indicator zijn van een polycentrisch systeem dan 
de morfologie. Parijs en Londen onderscheiden 
zich vooral van de Randstad en het Rijn- 
Ruhrgebied door het aaneengesloten stedelijke 
gebied tussen de centra. Gezien de historische 
ontwikkeling van deze steden lijkt het echter 
waarschijnlijk dat bij een voortgaande groei van 
de Randstad en het Rijn-Ruhrgebied ook hier 
deze situatie kan ontstaan.

De Randstad een polycentrisch  
netwerk?

Over de vraag of de Randstad daadwerkelijk als 
één polycentrisch gebied aangemerkt kan 
worden, zijn de meningen verdeeld. Indien de 
fysieke scheiding tussen de steden als kenmerk 
wordt gebruikt voor het onderscheiden van een 
polycentrisch netwerk, lijkt het ruimtelijk 
patroon van het verstedelijkte gebied in de 
Randstad hier op te wijzen. In functionele zin 
ligt dit echter genuanceerder. Zo concludeerde 
Lambooy (1998) op basis van pendelstromen dat 
de Randstad geen eenheid is maar bestaat uit 
twee functionele eenheden: een noord- en 
zuidvleugel. Het INTERREG IIIB Polynet 
onderzoeksproject onderzocht het ontstaan van 
acht polycentrische gebieden in Noordwest- 
Europa en concludeerde dat op basis van 
pendelstromen in al deze gebieden sprake was 
van een zwakke polycentriciteit. In de Rand-
stad, samen met het Ruhrgebied morfologisch 
het meest polycentrisch, bleek ook de functio-
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nele relatie tussen bedrijven beperkt te zijn. In 
enkele andere gebieden zoals Zuidoost- 
Engeland en Zürich was deze relatie veel 
sterker aanwezig. Wel neemt de polycentriciteit 
in een aantal gebieden toe (Burdock e.a., 2005). 
Zo toonde Vasanen (2012) aan dat in Finland 
sprake is van een zwakke maar toenemende 
intra-urbane polycentriciteit. Ook De Goei e.a. 
(2010) constateerden dat het polycentrische 
systeem op intra-urbaan niveau in Zuidoost- 
Engeland toeneemt. Op het inter-urbane niveau 
was echter veel minder sprake van de vorming 
van een polycentrisch netwerk. Volgens hen 
wordt dit verklaard doordat mensen graag dicht 
bij hun werk wonen.

Volgens het Ruimtelijk Planbureau (2006) zijn de 
woon-werkrelaties in de Randstad te karakteri-
seren als een patroon van stadsgewestelijke 
arbeidsmarkten die aan elkaar zijn gekoppeld 
door pendelstromen tussen de centrale steden. 
De relaties tussen de randgemeenten onderling 
zijn veel minder belangrijk. Driekwart van de 
beroepsbevolking woont en werkt in hetzelfde 
stadsgewest. Ook het winkelbezoek vindt voor 
het overgrote deel binnen hetzelfde stadsgewest 
plaats. Maar de gemiddelde woon-werkafstand 
is tussen 1985 en 2010 wel toegenomen van 12 tot 
18 km enkele reis (Min. IenM, 2013) en over-
schrijdt in toenemende mate de grenzen van het 
stadsgewest. In de Randstad ligt de pendelaf-
stand lager dan het nationaal gemiddelde, maar 
door de congestie is de reistijd wel langer. Dat er 
in de Randstad, ondanks de lange reistijden, toch 
sprake is van een substantiële langeafstandspen-
del duidt er op dat in de Randstad wel degelijk 
sprake is van een inter-urbaan polycentrisch 
netwerk. Dat de gemiddelde actieradius van 
individuen niet overeenkomt met de schaal van 
de Randstad doet hier niets aan af. Ter vergelij-
king vindt ook in Groot-Londen, dat is opge-
bouwd uit een groot aantal afzonderlijke 
gemeenten, de pendel vooral over relatief korte 
afstanden binnen dezelfde gemeente plaats. En 
bij de intergemeentelijke pendel is sprake van 
sterke stromen tussen aangrenzende of nabijge-

legen gemeenten (DMAG, 2007; Roth e.a., 2011). 
Om het bestaan van een intra-urbaan netwerk 
aan te tonen is het volgens De Goei e.a. (2010) 
dan ook van belang om de wekelijkse of maande-
lijkse zakelijke en vrijetijdsmobiliteit in de 
analyse te betrekken. 

Dat in de Randstad sprake is van een inter-ur-
baan polycentrisch netwerk wordt bevestigd 
door de onderlinge bedrijfsrelaties die zich over 
de gehele Randstad uitstrekken. De vier grote 
steden vervullen een spilfunctie in het bedrij-
vennetwerk. Binnen deze centrale steden zijn de 
meeste relaties te vinden, terwijl deze steden ook 
overmatig veel relaties onderhouden met 
bedrijven in andere gemeenten. Maar ook tussen 
de vier grote steden is sprake van intensieve 
bedrijfsrelaties. Daarnaast is op stadsgewestelijk 
niveau sprake van kriskrasrelaties (Ruimtelijk 
Planbureau, 2005). De patronen van woon- 
werkrelaties en van bedrijfsrelaties (zie figuur 
2.3.1) in de Randstad duiden ook niet op verschil-
lende polycentrische netwerken in de noord- en 
zuidvleugel. Beide patronen bevestigen eerder 
dat er in de Randstad sprake is van één polycen-
trisch systeem: zowel op intra- als inter-urbaan 
niveau.

2.3.3 »  Interregionale polycentriciteit

Op een nog hoger aggregatieniveau dan de 
polycentrische regio kan er sprake zijn van 
interregionale polycentriciteit. In dit kader 
introduceerde Gottmann in 1961 de zogenoemde 
megalopolis. Een zeer groot stedelijk gebied van 
wel 600 mijl dat werd onderbroken door 
uitgestrekte open ruimten. Binnen het gebied 
was sprake van een grote bevolkingsdichtheid 
en voldoende interne relaties in de vorm van 
wegen en mobiliteit van mensen, goederen en 
communicatie. Ook de zogenoemde ‘mega-city 
regions’ hebben een zeer grote omvang en 
bestaan uit een serie van 10 tot 50 steden die 
fysiek gescheiden zijn. In functioneel opzicht 
vormen deze echter een netwerk rond een of 
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meer grote centrale steden met een enorme 
economische kracht die voortkomt uit een 
nieuwe functionele verdeling van arbeid. De 
steden zijn zowel afgescheiden entiteiten waar 
het merendeel van de bewoners in de stad zelf 
werkt als deel van een grotere functioneel 
stedelijke regio (‘Functional Urban Region’ 
(FUR)), verbonden met dichte stromen mensen 
en informatie over snelwegen, rails en telecom-
municatiekabels (Halbert e.a., 2006). 
Volgens de VROM-raad (2004) maakt de 
Randstad deel uit van de Noordwest-Europese 
Megalopolis. Ook de Vlaamse Ruit en het 
Rijn-Ruhrgebied, evenals de intermediaire 
gebieden tussen deze drie metropolen behoren 
hiertoe. Binnen deze megalopolis is er volgens 
Lambooy (2004) in toenemende mate sprake van 
vervlechting, zowel in de vorm van geld- en 
informatietransacties als met daadwerkelijk 
verkeer van goederen en personen. Een duidelij-
ke aanwijzing voor deze vervlechting is de 
economische opbloei langs verkeerscorridors 
tussen deze drie metropolen. Ook Salet en De 
Jong (2003) constateerden een concentratie van 
stedelijke activiteiten langs de internationale 
ontwikkelingsassen die Nederland in Europa 
situeren.

2.4 »  Het ontstaan van  
nieuwe centra

Een intra-urbaan polycentrisch netwerk bestaat 
uit een stedelijk gebied met meerdere centra. 
Volgens Abdel-Rahman en Anas (2003) is de 
vorming van nieuwe centra een belangrijke 
manier voor steden om een grotere economische 
basis te accommoderen waardoor ze kunnen 
groeien. Voor een deel is een dergelijk ruimtelijk 
systeem opgebouwd uit kernen die historisch al 
een centrumfunctie hadden. Daarnaast is sprake 
van (de vorming van) nieuwe centra.
 

2.4.1 »  De vorming van nieuwe centra  
in postsuburbia

In de afgelopen decennia is het functionele 
karakter van de suburbane gebieden veranderd. 
Fishman zag in 1987 de suburbane gebieden als 
een nieuw soort stad met karakteristieken die 
tegenovergesteld zijn aan de oorspronkelijke 
‘suburbs’. In het verlengde hiervan duidden 
Kling e.a. (1991) suburbane gebieden aan met 
postsuburbia. Deze kenmerken zich door een 
toename van het multifunctionele karakter in de 
vorm van werken, vrije tijd en onderwijs. 
Daarnaast is er sprake van een minder eenzijdi-
ge economie met steeds hoogwaardiger kenni-
sintensieve dienstverlening. Tot slot neemt de 
heterogeniteit van de bevolking in de suburbane 
gebieden toe met een minder grote dominantie 
van gezinnen en een toename in de diversiteit 
van leefstijlen. Ook Lang (2003, 2009) stelde dat 
in de Verenigde Staten de suburbane gebieden 
niet langer te omschrijven zijn als ‘bedroom 
communities’. Ze bevatten alle elementen van 
een stad maar in een nieuwe vorm: lage dicht-
heid, afhankelijk van de auto en verspreid. 
Volgens het PBL (2010) is ook in Nederland de 
centrale stad niet meer zo duidelijk het brand-
punt en verliest de vertrouwde tweedeling 
centrum-periferie aan zeggingskracht. In 
Nederland zou sprake zijn van een mozaïek van 
stedelijke milieus met verschillende kwaliteiten. 
Of hier slechts sprake is van spreiding van 
stedelijke functies in de vorm van ‘urban sprawl’ 
of dat er tevens sprake is van een clustering van 
stedelijke functies in nieuwe centra is volgens 
Davoudi (2003) sterk afhankelijk van de 
definiëring van nieuwe centra als economische 
clusters of als activiteitencentra.
Om het ontstaan van deze nieuwe centra te 
verklaren is het van belang om naast de theorie-
en rond de vorming van een centrum (paragraaf 
2.1) tevens de theorievorming voor het ontstaan 
van meerdere centra te beschouwen. In 1970 
ontwierp Lave een model waarin toenemende 
congestiekosten in de loop van de tijd uiteinde-
lijk de agglomeratievoordelen van het centrum 
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eroderen, waardoor het efficiënter is om de 
economische activiteiten over twee locaties te 
verdelen. De agglomeratie-effecten van de 
nieuwe locatie in combinatie met de toename 
van de congestie in het stadscentrum versterken 
dit effect. In het verlengde van deze theorie 
toonden Helsley en Sullivan (1991) aan dat de 
ontwikkeling van nieuwe centra ontstaat als de 
economische nadelen van transport in het 
stadscentrum de maatschappelijke waarde van 
arbeid tot zo’n niveau reduceert, dat deze in het 
nieuwe centrum die van het stadscentrum 
overtreft. Henderson en Mitra (1996) stelden dat 
projectontwikkelaars voor de locatie van een 
nieuw centrum streven naar maximale opbreng-
sten die afhankelijk zijn van de afstand tot het 
centrum. Hoe dichter bij de binnenstad hoe 
groter de efficiency van informatie-uitwisseling, 

maar des te hoger de grondprijzen en pendelkos-
ten. Anas e.a. (1997) stelden dat (nieuwe) centra 
een resultante zijn van middelpuntzoekende en 
centrifugale krachten. Veelal zijn dit externe 
krachten die geen onderdeel uitmaken van de 
markten zelf. Middelpuntzoekende krachten 
hebben betrekking op het faciliteren van 
interactie, het profiteren van de publieke 
omgeving, het besparen van kosten van publieke 
diensten, en het reduceren van onderzoeks- en 
transactiekosten. Centrifugale krachten bestaan 
uit ruimtegebrek, congestie, vervuiling en de 
aantrekkingskracht van andere locaties. Volgens 
Cladera e.a. (2009) hebben slechts weinig 
onderzoeken aangetoond dat de centrifugale 
krachten de middelpuntzoekende krachten zijn 
gaan domineren. Gordon en Richardson toonden 
dit proces in 1996 wel aan voor de situatie in Los 

De badplaats was de ‘locational constant’ voor het ontstaan van nieuw centrum Scheveningen
Bron: Auteur
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Angeles. Volgens Phelps (2010) is er voldoende 
bewijs dat nieuwe centra in belangrijke mate 
over agglomeratiekracht beschikken.
Richardson (1977) gaf aan dat als er sprake is van 
de vorming van meerdere centra, het waar-
schijnlijker is dat er twee of meer nieuwe centra 
ontstaan dan één. De verklaring ligt in de locatie 
van het centrale zakendistrict. Afgezien van 
deze centrale locatie is er geen redelijk alterna-
tief om de hele stad te voorzien van goederen of 
diensten. Volgens hem is vooral het model van 
Lösch geschikt voor de analyse van een polycen-
trisch netwerk omdat het voorziet in een flexibel 
aantal centra in iedere laag van de hiërarchie. 
Ondanks dat het model oorspronkelijk was 
bedoeld voor het verklaren van de distributie 
van geproduceerde goederen is het volgens hem 
ook geschikt voor dienstverlening. Het model 
van Lösch wint nog meer aan kracht als de 
agglomeratie-effecten van verschillende 
economische activiteiten erbij worden betrok-
ken. De achtergrond hiervoor is dat verschillen-
de economische activiteiten afwijkende vesti-
gingseisen hebben met betrekking tot 
bijvoorbeeld de afhankelijkheid van de binnen-
stedelijke economie, ruimtebehoefte, toegang tot 
de arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Dit leidt tot 
verschillen in de ‘optimale locatie’. Anas e.a. 
(1997) stelden dat een nieuw centrum een 
bepaalde omvang nodig heeft om levensvatbaar 
te zijn. Hoe groter de omvang van een stad is, des 
te kleiner deze kritieke omvang van een nieuw 
centrum is. Dit houdt verband met de overbelas-
ting van het hoofdcentrum. Als het nieuwe 
centrum de kritieke omvang heeft bereikt, groeit 
het snel verder. Bontje (2006) verklaarde de 
reconcentratie van bedrijven in de ‘post-subur-
bia’ voor een deel door de deconcentratie van 
bedrijven, winkels en vrijetijdsvoorzieningen die 
steeds meer op dezelfde plekken terecht zijn 
gekomen. Daarnaast was een deel van de 
bedrijvigheid minder vervuilend en onveilig 
waardoor deze dichter bij woongebieden 
gevestigd kon worden. Ook de wensen van 
werkgevers en werknemers waren volgens hem 
veranderd. Deze wilden steeds minder pure 

productieplekken, maar gemengde milieus met 
hoogwaardige voorzieningen om de hoek. De 
reconcentratie in suburbane gebieden betreft in 
feite een soortgelijk agglomeratieproces zoals 
zich dat indertijd ook in de historische centra 
heeft voorgedaan. 

Volgens Richardson (1977) kan algemeen gesteld 
worden: hoe groter de stad, des te meer kernen. 
De locatie van deze nieuwe centra zou volgens 
hem niet zozeer bepaald worden door de 
onderlinge afstand, al is een zekere afstand tot 
elkaar wel nodig, maar door zogenoemde 
‘locational constants’. Dit zijn locaties die in het 
verleden een concentratie van bewoners of 
economische activiteiten hebben aangetrokken 
om redenen die nu niet meer relevant zijn. De 
locaties kunnen zowel in als buiten de oorspron-
kelijke stad liggen. Voorbeelden zijn: kleine 
steden, dorpen, een scholencomplex, een 
ziekenhuis, vervoersknooppunten, suburbane 
winkelcentra en vrijetijdsvoorzieningen. Deze 
locaties trekken additionele economische 
activiteiten en inwoners aan. Locationele 
beslissingen zijn onderling zo afhankelijk dat 
een nabijgelegen vestiging van enkele belangrij-
ke functies voldoende is om een nieuwe kern te 
vormen. Dit is volgens hem moeilijk in een model 
te vatten. In feite kunnen de door Richardson 
beschreven locational constants beschouwd 
worden als een soort condensatiekernen die in 
dit geval geen water aantrekken, maar centrum-
stedelijke functies die zich in de loop van de tijd 
rond deze kernen uitkristalliseren. Deze theorie 
lijkt bijvoorbeeld op te gaan voor de ontwikke-
ling in Beijing waar de oppervlakte van het 
stedelijk gebied tussen 1975 en 1997 bijna 2,5 
maal in omvang toenam. In deze periode 
ontstonden diverse nieuwe centra. Enerzijds 
waren dit de hoofdsteden van de omliggende 
regio’s, anderzijds waren dit industriële locaties 
van staatsbedrijven. Er zijn in deze periode acht 
nieuwe centra ontstaan die in 1975 nauwelijks 
bestonden (Qi e.a., 2004). Ook Anas e.a. (1997, 
1998) gaven aan dat het moeilijk is om te bepalen 
hoeveel nieuwe centra ontstaan. Vooral omdat 
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de ontwikkeling in bepaalde gevallen berust op 
historische fouten of onregelmatigheden in de 
fysieke ruimte. 

De theorievorming rond het ontstaan van 
nieuwe centra toont aan dat er sprake is van 
dezelfde economische krachten als bij de 
vorming van historische centra. Ook hier is het 
ontstaan een resultante van een minimalisering 
van kosten en een maximalisering van opbreng-
sten voor economische functies. Dit resulteert in 
een optimaal rendement. De vorming van 
historische (binnen)steden werd voor een groot 
deel veroorzaakt doordat het potentiële rende-
ment hier hoger was dan in de periferie. Door 
afname van de bereikbaarheid, ruimtegebrek, de 
toename van grondkosten en schaalvergroting is 
het relatieve voordeel van een vestiging in de 
binnensteden in de loop van de tijd afgenomen. 

Voor een aantal economische functies resulteert 
de vestiging in suburbaan gebied in een hoger 
rendement. Dit is vooral het geval in nieuwe 
centra omdat hier door agglomeratievoordelen 
de opbrengsten, en dus het rendement, het 
hoogste zijn. 

2.4.2 »  Typen nieuwe centra 

Voor de nieuwe vorm van suburbane gebieden 
en de hierbinnen gelegen centra bestaan vele 
namen en omschrijvingen. Meestal richten deze 
zich op dezelfde stedelijke constellaties, namelijk 
het in dit onderzoek gehanteerde begrip ‘nieuwe 
centra’. Leinberger introduceerde in 1984 de 
term ‘urban villages’. Hij beschreef deze als 
focuspunten met zakelijke activiteiten, winkels 
en vrije tijd omringd door een gebied met lage 

 Nieuw centrum Amstelveen Stadshart als secundaire binnenstad van Amsterdam
Bron: Auteur
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dichtheid. Iedere urban village had volgens hem 
een centrum waar de gebouwen het hoogste 
waren, de populatie overdag het grootst was en 
de verkeercongestie het heftigst (Lang e.a., 
2009). Fishman (1987) introduceerde de 
zogenaamde ‘technoburb’ of ‘technocity’. 
Hiermee bedoelde hij een perifere zone met een 
levendige sociaal-economische eenheid. 
Verspreid langs de snelweg ontwikkelen deze 
corridors zich met winkelcentra, industrieterrei-
nen, kantorenparken, ziekenhuizen, scholen en 
woningen. Deze technoburbs hebben vaak meer 
interactie met elkaar dan met de centrale stad. 
Een basisprincipe in de structuur van de 
technoburb is dat werken en wonen weer 
gerelateerd zijn, waardoor de reistijd en -afstand 
afneemt. Garreau (1988) introduceerde in dit 
kader de reeds in paragraaf 1.3 behandelde term 
edge city. 

Een ander soort nieuwe centra betreffen de 
secundaire binnensteden. Lang (2003) onder-
scheidde deze in de Verenigde Staten, als 
tegenhanger van de edge cities. Volgens hem zijn 
secundaire binnensteden de centra van grote 
suburbane stadsdelen die in het begin van de 
twintigste eeuw een bescheiden commercieel 
centrum hadden ontwikkeld. Hun oorsprong ligt 
in het vroege autotijdperk. Deze secundaire 
binnensteden hebben veel karakteristieken van 
de binnensteden met winkels en andere com-
merciële functies. Zelfs zijn er goedkope 
woningen rondom de centra gesitueerd. Een 
belangrijk onderscheid met edge cities is dat de 
gebouwen langs de straten zijn gesitueerd en dat 
er geen sprake is van grote parkeervelden rond 
het centrum. Ook in Europa spelen deze 
secundaire binnensteden een belangrijke rol 
binnen de polycentrische netwerken.  
Zo constateerde Hall (1997a) dat vooral de 
kleinere plattelandssteden, voornamelijk als ze 
in de nabijheid liggen van snelwegen of stations, 
een versnelde groei doormaken.

Een specifieke vorm van nieuwe centra betreft 
de ‘airport cities’. Luchthavens hebben een 

kernfunctie als transportknoop, maar er is ook 
sprake van een plaats- of verblijfsfunctie.  
De internationale luchthavens verstedelijken in 
hoog tempo met eetgelegenheden, hotels, 
casino’s, bedrijvenparken, world trade centers, 
discotheken, supermarkten, bowlingbanen, 
golfterreinen en ziekenhuizen. Alleen de 
woonfunctie ontbreekt vaak. Een verklaring 
voor de verstedelijking van luchthavens is 
risicospreiding en een toename van het luchtver-
voer, waardoor het draagvlak toeneemt voorcen-
trumstedelijke functies (Burghouwt, 2002).

2.4.3 »  Nieuwe centra in Europa

Phelps en Parsons (2003) stelden dat de relevan-
tie van de term edge city zeer discutabel is voor 
de Europese situatie. Burdock e.a. (2005) 
toonden echter met hun onderzoek naar nieuwe 
ontwikkelingen in Europese metropolitane 
periferieën aan dat in vrijwel alle onderzochte 
gebieden een soort edge cities bestaan. Ze lijken 
op de edge cities in de Verenigde Staten met 
betrekking tot hun functionele complexiteit, de 
omvang van de werkgelegenheid en het ontwik-
kelingspatroon. Ze kunnen dan ook beschouwd 
worden als een Europese variant van edge cities 
met dit verschil dat er niet meer banen dan 
bedden zijn en de overheid een veel sterkere rol 
heeft bij de ontwikkeling ervan. Ook zijn de 
Europese edge cities dichter bij de traditionele 
stadscentra gelegen en meer complementair aan 
het centrum dan een volwaardig alternatief. Ze 
zijn meer ‘city edge’ dan ‘edge city’. Ook is de 
Europese variant van edge cities relatief 
bescheiden van omvang en minder autoafhanke-
lijk (Bontje & Burdock, 2005). 
Vooral in West-Europa is sprake van een groot 
aantal nieuwe centra. Voor een aanzienlijk deel 
zijn deze nog in ontwikkeling of recent gereali-
seerd. Het karakter van de ontwikkelingen loopt 
sterk uiteen. Voor een deel betreft het ‘green 
field developments’ zoals Val d’Europe in Marne 
la Vallée bij Parijs of Torre Lombarde in Milaan, 
die beiden aan de rand van de stad zijn gelegen. 
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 Torre Lombarde: een nieuw centrum in Milaan
Bron: Auteur

Maar vaak is het een ontwikkeling in bestaand 
stedelijk gebied. Voor een deel komen deze over 
een lange periode incrementeel tot stand. 
Voorbeelden in deze zijn Deutz in Keulen en 
Hammersmith in Londen. Maar vaak betreft het 
een geplande grootschalige herontwikkeling van 
een verouderd deel van de stad zoals Bercy in 
Parijs, dat tot stand is gekomen op het terrein 
van een voormalige wijnopslagplaats, of 
München Riem dat op een voormalig vliegveld is 
gerealiseerd. In Hamburg is een oud haventer-
rein herontwikkeld tot Hafencity en in Milaan is 
een voormalig industrieterrein omgevormd tot 
Rubitano (Van der Heijde & Hoppenbrouwer, 
2005b). Nieuwe centra in Europa hebben 
verschillende schaalniveaus. Voorbeelden van 
zeer grote nieuwe centra zijn La Défense in 
Parijs en Canary Wharf in Londen. Aan de 

andere kant van het spectrum bevinden zich 
kleine nieuwe centra zoals Brussel-Zuid en 
Rubitano in Milaan. Daartussen bevinden zich 
nieuwe centra in verschillende maatvoeringen. 

2.5 »  Het functioneren van  
polycentrische systemen  
en nieuwe centra

Frank Lloyd Wright voorspelde in de jaren 
twintig van de vorige eeuw dat een stedelijk 
systeem in de eerste plaats georganiseerd zal zijn 
rond de burgers: ‘He, the citizen, is really the city. 
The city is going where he goes. He is learning to go 
where he enjoys all the city ever gave him, plus 
freedom, security and beauty of his birthright, the 
good ground’ (Wright, 1958). Fishman bevestigde 
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dit in 1990 en stelde dat een stedelijk netwerk 
vooral is georganiseerd rond een huishouden. 
Het centrum is het huis en de stad is de set van 
bestemmingen die zijn gecreëerd door het 
huishouden. Volgens hem hadden de stedelijke 
gebieden in de Verenigde Staten geen centrum 
meer: een ‘city à la carte’. Musterd en Van Zelm 
(2001) stelden dat de consument zich in toene-
mende mate bewust is van hetgeen de diverse 
centra te bieden hebben en dus bereid is er heen 
te reizen. De binnensteden in Nederland zijn dan 
ook al lang niet meer het enige brandpunt van 
stedelijke activiteit (Arends e.a., 2002). Door de 
groei van de stad zijn er nieuwe kernen van 
stedelijkheid ontstaan met kantoren-, winkel- en 
cultuurcentra met een eigen publiek leven. 
Regelmatig doet de hoogste groei van de 
bevolking en economie zich niet in de binnenste-

den voor, maar in de nieuwe centra (Meijers, 
2008). Door deze ontwikkeling staat volgens Van 
Engelsdorp Gastelaars en Hamers (2006) het 
functioneren van de binnensteden onder druk. 
Als gevolg van de deconcentratie van (commerci-
ele) voorzieningen verliest de centrale plaatsen-
theorie van Christaller in belangrijke mate aan 
kracht. Vooral in het buitenland concurreren de 
centra van steden met nieuwe centra waarbij 
volgens Evers en Van Hoorn (2006) niet langer 
sprake is van hoofd- en nevencentra. In Neder-
land is er echter nog steeds een hiërarchie tussen 
de diverse winkelcentra, al vlakt deze wel steeds 
meer af (Evers, e.a., 2005). Dit gebeurt zowel 
vanaf de onderzijde, doordat consumenten bereid 
zijn om een grotere afstand af te leggen naar een 
winkelcentrum van een hogere orde, als aan de 
bovenzijde waar de filialisering zich doorzet naar 



58



59

ABN AMRO op de Zuidas
Bron: Auteur

centra van lagere orde waardoor de gelijkenis 
tussen de winkelcentra toeneemt (Bolt, 1995). 
Fishman (1987) geloofde echter niet in de finale 
diffusie waarbij de centrale binnensteden hun 
dominantie zouden verliezen. Grote en machtige 
organisaties hechtten volgens hem te veel 
waarde aan deze centra. Naast hoofdkantoren 
van bedrijven en overheid trekken de binnenste-
den volgens hem bovendien veel gespecialiseer-
de diensten aan. Ook Anas e.a. (1998) en Kloos-
terman en Musterd (2001) stelden dat de centra 
van steden nog steeds belangrijk zijn, maar niet 
meer de enige stedelijke clusters met economi-
sche activiteiten. Ook Lang (2003) was van 
mening dat binnensteden een belangrijk aandeel 
van de dienstensector zouden behouden, vooral 
de informatie-intensieve functies. Zelfs als de 
hoofdkantoren zich naar de stadsrand verplaat-
sen, behouden ze vaak een kantoor in de 
binnenstad. Binnensteden zouden volgens hem 
dan ook een aanzienlijk aandeel van de gespecia-
liseerde werkgelegenheid van hogere orde 
behouden. Sorensen (2001) toonde inderdaad 
aan dat de werkgelegenheid in het CBD van 
Tokyo in de afgelopen 25 jaar sterk was gegroeid 
en ondanks het polycentrische karakter van de 
stad nog steeds het dominante centrum van 
werkgelegenheid was. Volgens Gaschet (2002) 
was er op grond van een onderzoek in de 50 
grootste metropolitane gebieden in Frankrijk 
geen bewijs dat de ontwikkeling van nieuwe 
centra tot een afname leidde van de economische 
positie van de binnensteden. Wel deed zich in 
veel gevallen een specialisatie voor waarbij de 
binnenstad vooral die sectoren accommodeerde 
waarvoor deze aantrekkelijk was. Ook Riguelle 
e.a. (2007) toonden aan dat in Brussel en 
Antwerpen de werkgelegenheid geconcentreerd 
bleef in de binnensteden. Voor de Amsterdamse 
regio constateerden Musterd, Bontje en Osten-
dorf (2006) dat de binnenstad haar stevige 
economische positie had behouden.

In Nederland zijn in de afgelopen decennia aan 
de stadsranden van de grote steden vele hoofd- 
en regiokantoren van multinationals gevestigd 
zoals ING, ABN AMRO en Google op de Zuidas 
in Amsterdam, KPN op de Binckhorst in Den 
Haag, ASR in Rijnsweerd in Utrecht en Coca 
Cola in Rotterdam Alexander. Het leek er dan 
ook op dat de binnensteden voor de vestiging 
van dit soort bedrijven terrein verloren aan de 
suburbane gebieden. Ook met betrekking tot het 
winkelapparaat in de binnensteden was sprake 
van een afname van de diversiteit. Zo zijn in de 
afgelopen periode de meubel- en doe-het- 
zelfbranche vrijwel volledig uit de centra van 
steden verdwenen. Hier staat tegenover dat de 
positie van het kernwinkelapparaat in de 
binnensteden over het algemeen stevig is. 
Bovendien is in de afgelopen periode sprake van 
een hernieuwde concentratie van hoofd- en 
regiokantoren in de centra van grote steden. Zo 
hebben Facebook en NRC zich in het centrum 
van Amsterdam gevestigd. Dat de Nederlandse 
binnensteden tot op heden hun economische 
positie hebben kunnen behouden, laat onverlet 
dat ze deze in toenemende mate moeten delen 
met omliggende nieuwe centra (Min. VROM, 
2005). 

2.6 »  Conclusies

In de tweede helft van de twintigste eeuw 
hebben veel steden in Noordwest-Europa zich 
door suburbanisatie van de bevolking in eerste 
instantie ontwikkeld tot monocentrische 
stadsgewesten. Vervolgens zijn door ruimte-
lijk-economische en maatschappelijke verande-
ringen polycentrische netwerken ontstaan. Deze 
zijn opgebouwd uit zowel historische als nieuwe 
centra. Bij de vorming van nieuwe centra is er 
sprake van dezelfde middelpuntzoekende en 
centrifugale krachten als bij de vorming van de 
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historische centra. Veelal zijn dit externe 
krachten die geen deel uitmaken van de markten 
zelf. Middelpuntzoekende krachten hebben 
betrekking op het faciliteren van interactie, het 
profiteren van de publieke omgeving, het 
besparen van kosten van publieke diensten, en 
het reduceren van onderzoeks- en transactiekos-
ten. Centrifugale krachten bestaan uit ruimtege-
brek, congestie, vervuiling en de aantrekkings-
kracht van andere locaties. Deze theorie van 
Anas e.a. (1997) lijkt een waarschijnlijke 
verklaring voor een toename van de vraag naar 
vestigingslocaties in nieuwe centra. 
In het volgende hoofdstuk is een overzicht 
geschetst van de ruimtelijk-functionele situatie 
van nieuwe centra in Nederland. Hierbij is in 
beeld gebracht waar deze nieuwe centra zich 
bevinden. Daarnaast is aangegeven in welke 
perioden de nieuwe centra zijn ontstaan en hoe 
deze functioneel zijn opgebouwd. Tot slot is een 
indeling gemaakt van de verschillende typen 
nieuwe centra in Nederland. 
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3 » Nieuwe centra in Nederland

In de afgelopen 50 jaar heeft zich in Nederland een 
omvangrijke stedelijke ontwikkeling voorgedaan.  
Deze heeft geresulteerd in de ontwikkeling van diverse 
polycentrische stedelijke regio’s die bestaan uit 
historische binnensteden, overige historische centra en 
nieuwe centra. Dit hoofdstuk beschrijft de ruimtelijke 
structuur en functionele compositie van de nieuwe 
centra binnen deze stedelijke regio’s, die hier zijn 
aangeduid met de benaming stadsgewest. Allereerst 
is de onderzoeksopzet belicht met de gehanteerde 
selectiecriteria (paragraaf 3.1). Vervolgens is de 
ruimtelijke spreiding en situering van nieuwe centra 
in Nederland in beeld gebracht (paragraaf 3.2). In 
paragraaf 3.3 is het centraliteitsniveau van de nieuwe 
centra in Nederland geanalyseerd ten opzichte van de 
historische binnensteden en in paragraaf 3.4 zijn de 
functionele kenmerken in beeld gebracht. In paragraaf 
3.5 is tot slot een differentiatie aangebracht van de 
verschillende typen nieuwe centra in Nederland1. 
Op basis van deze differentiatie zijn uiteindelijk de 
casestudies geselecteerd.

1 » Een groot deel van de inhoud van dit hoofdstuk is 
eerder gepubliceerd in Tijdschrift voor Economische en 
Sociale Geografie met de titel: New urban centres in the 
Netherlands (Van der Heijde, 2012)
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3.1 »  Onderzoeksopzet

Op het intra-urbane schaalniveau is in Neder-
land weinig onderzoek verricht naar de ruimte-
lijke spreiding en functionele compositie van 
nieuwe centra. Salet en Majoor (2005) analy-
seerden de ontwikkeling van de Zuidas in 
Amsterdam en Bontje en Burdock (2005) hebben 
casestudies verricht naar de Zuidas en Schiphol. 
Van der Heijde en Hoppenbrouwer (2005a) 
maakten een functionele analyse van acht 
nieuwe centra in de Randstad. Vanwege deze 
beperkingen in het empirische onderzoek 
binnen de polycentrische gebieden in Nederland 
is voor dit onderdeel gekozen voor een explora-
tieve onderzoeksopzet. Deze bestond uit een 
inventarisatie van nieuwe centra in Nederland 
die in de periode 2010 en 2011 heeft plaatsgevon-
den op basis van ‘desktop research’ en veldwerk. 
Besloten is om voor de inventarisatie de gehele 
populatie van nieuwe centra in Nederland te 
onderzoeken. Het voordeel hiervan is dat in 
vergelijking met een steekproef de onderzoeks-
resultaten een nog grotere betrouwbaarheid 
hebben. Naast nieuwe centra zijn ook een aantal 
functionele kenmerken van historische binnen-
steden en overige historische centra geanaly-
seerd. Het onderzoek heeft zich gericht op de 22 
stadsgewesten die Nederland telt. Een stadsge-
west is gedefinieerd als een grootstedelijke 
agglomeratie met het omringende gebied en de 
daarbinnen gelegen kleinere kernen (stadjes, 
dorpen, gehuchten) die met die agglomeratie 
door velerlei relaties met elkaar zijn verbonden. 
Die relaties hebben betrekking op het dagelijks 
verkeer tussen woon- en werkplaats, verhuizin-
gen van huishoudens en bedrijven en het gebruik 
van stedelijke voorzieningen. Als zodanig kan 
het stadsgewest daarom worden beschouwd als 
een combinatie van een regionaal arbeids-, 
woning- en verzorgingsgebied (CBS, 2011). Het 
betreft hier echter geen aaneengesloten verste-
delijkt gebied. Dit betekent dat een nieuw 
centrum ook gesitueerd kan zijn in een gebied 
dat (nog) niet aan de stad is gegroeid. Voorbeel-
den hiervan zijn het centrum van Zoetermeer en 

dat van Oosterhout. In ieder stadsgewest is 
onderzocht of er nieuwe centra voorkomen.  
Dit is gedaan aan de hand van desktop research.  
Met behulp van schriftelijke en digitale bronnen 
en telefonische gesprekken met gemeenteambte-
naren en universiteiten is achterhaald waar zich 
mogelijk nieuwe centra bevinden. Alle gebieden 
die binnen de definitie van nieuwe centra leken 
te vallen, zijn bezocht. In totaal waren dit er 
ruim 125. Een deel daarvan bleek na observatie 
ter plaatse toch niet te voldoen aan de criteria 
van nieuwe centra en viel daarom alsnog af. 
Uiteindelijk bleven er 68 gebieden over die 
aangemerkt kunnen worden als nieuw centrum 
(tabel 3.2.1). Het aantal nieuwe centra is echter 
sterk afhankelijk van de gehanteerde definitie 
(Anas e.a., 1998).
In hoofdstuk 1 zijn nieuwe centra gedefinieerd 
als de grootste concentraties aan centrumstede-
lijke functies in een stadsgewest met een 
multifunctionele invulling alsmede bovenwijkse 
voorzieningen op locaties waar voorheen geen 
sprake was van een stedelijk centrum. Aange-
zien er geen standaardcriteria bestaan om te 
bepalen welke gebieden als nieuw centrum 
beschouwd kunnen worden, zijn er uit boven-
staande definitie van de auteur drie criteria 
afgeleid. Het eerste criterium heeft betrekking 
op multifunctionaliteit. Priemus e.a. (2000) 
definiëren multifunctioneel ruimtegebruik als 
de combinatie van verschillende sociaalecono-
mische functies in hetzelfde gebied. De Wilde 
(2006) preciseert dit met zijn definitie voor 
multifunctioneel ruimtegebruik als ‘het gebruik 
van ruimte voor meer dan een functie in de 
tweede, derde en vierde dimensie, waarbij de 
functies gescheiden en onafhankelijk worden 
gebruikt’. De tweede dimensie heeft hierbij 
betrekking op functies die naast elkaar zijn 
gesitueerd, de derde dimensie op het stapelen 
van functies en de vierde dimensie op meervou-
dig ruimtegebruik in de tijd. Multifunctioneel 
heeft in dit onderzoek betrekking op de tweede 
dimensie. Hoppenbrouwer en Louw (2005) 
geven aan dat een combinatie van twee functies 
al aangemerkt kan worden als multifunctioneel 
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ruimtegebruik. Om te voorkomen dat er teveel 
gebieden worden aangemerkt als nieuw centrum 
zijn er een tweetal drempels opgeworpen. In de 
eerste plaats dient er sprake te zijn van drie 
verschillende functies waarbij sprake kan zijn 
van winkels, kantoren, vrijetijdsvoorzieningen, 
overheidsbestuur, zorg en onderwijs. Aangezien 
er in vrijwel alle gevallen sprake is van wonen en 
transport telden deze functies niet mee bij de 
selectie. De drempelwaarde om als multifunctio-
neel aangemerkt te worden, is verder verhoogd 
door de volgende minima te hanteren om als 
functie aangemerkt te worden: voor winkels 
minimaal 5.000 m2 winkelverkoopvloeropper-
vlak (wvo), voor vrijetijdsvoorzieningen en zorg 
minimaal vijf kleine voorzieningen of een grote 
voorziening, voor kantoren minimaal 10.000 m2 
vloeroppervlak en voor onderwijs en bestuur 
minimaal een groot instituut. 
Het tweede criterium heeft betrekking op het 
verzorgingsgebied. Om als nieuw centrum 
aangemerkt te worden, dient er sprake te zijn 
van gebieden met een verzorgende functie die 
een bovenwijks karakter heeft. In het geval van 
detailhandel betekent een oppervlakte van meer 
dan 12.000 m2 wvo dat het winkelgebied een 
wijkoverstijgend karakter heeft (Bolt, 2003). 
Door de schaalvergroting in de detailhandel in 
de afgelopen jaren is in dit onderzoek het 
metrage opgehoogd tot 15.000 m2 wvo alvorens 
een winkelgebied als wijkoverstijgend wordt 
aangemerkt. Kleinere winkelconcentraties zijn 
alleen als nieuw centrum aangemerkt als er 
sprake is van meer dan zes wijkoverstijgende 
voorzieningen (bijvoorbeeld stadsdeelkantoor, 
bibliotheek, middelbaar onderwijs) of drie 
(boven)stedelijke voorzieningen (bijvoorbeeld 
ziekenhuis, universiteit). 
Het derde criterium om als nieuw centrum 
aangemerkt te worden, is dat er voorheen geen 

sprake was van een stedelijk centrum. In het 
onderzoek is hierbij de tijdgrens gehanteerd van 
de Tweede Wereldoorlog. De achtergrond van 
deze tijdgrens is dat de grootschalige suburbane 
uitbreidingen vooral in de naoorlogse periode 
zijn ontstaan. Om binnen de definitie van nieuw 
centrum te vallen, mag dus vóór 1945 geen 
sprake zijn geweest van een stedelijk centrum. 
Dit betekent dat kernen die voor deze tijd al een 
wijkoverstijgende verzorgende functie hadden 
niet als nieuw centrum aangemerkt zijn2. 
Voorbeelden daarvan zijn Delft, Zaandam en 
Zeist. Dit impliceert tevens dat als twee steden 
tot hetzelfde stadsgewest behoren, de oorspron-
kelijke binnensteden niet aangemerkt zijn als 
nieuwe centra.  
Zo maakt Delft deel uit van het stadsgewest Den 
Haag. De binnenstad van Delft is echter geen 
nieuw centrum, maar een oorspronkelijke 
binnenstad. Voormalige dorpscentra die zich tot 
stedelijk centrum ontwikkelen, worden wel 
aangemerkt als nieuw centrum. Zo maakt 
Naaldwijk inmiddels deel uit van het stedelijk 
gebied van Den Haag en heeft de dorpskern een 
bovenwijks karakter gekregen. Het centrum van 
Naaldwijk is hierdoor aangemerkt als nieuw 
centrum. In dit hoofdstuk zijn de vooroorlogse 
stedelijke centra aangemerkt als ‘binnensteden’ 
als ze het centrum zijn van de huidige stadsge-
westen of anders als ‘overige historische centra’. 

Om in dit onderzoek als nieuw centrum aange-
merkt te worden, dient een gebied aan alle drie 
de criteria te voldoen. Alvorens de inventarisatie 
van de functies binnen de nieuwe centra kon 
plaatsvinden, is allereerst de begrenzing 
bepaald. Deze heeft plaatsgevonden op basis van 
de overgang van functies en morfologie (vorm en 
bouw). Een overgang, van bijvoorbeeld winkels 

2 » Aangezien het metrage detailhandel per kern in 1945 niet bekend is, is voor het bepalen van het wijkoverstijgende 
karakter van een kern een bevolkingsomvang van 20.000 inwoners gehanteerd. Dit impliceert dat kernen die voldoen 
aan de criteria van nieuwe centra, maar die in 1945 reeds een bevolkingsomvang hadden van 20.000 inwoners of meer 
niet aangemerkt zijn als nieuwe centra.
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Almere Centrum is een nieuw centrum in het stadsgewest Amsterdam zonder onderdeel uit te  
maken van de hoofdstad
Bron: Auteur
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naar woningen, kan duiden op een grens van het 
centrumgebied. Als gevolg hiervan zijn omvang-
rijke aanpalende woon- of kantorengebieden niet 
tot het grondgebied van de nieuwe centra 
gerekend. Ook een afnemende bouwhoogte kan 
een indicatie zijn voor de begrenzing van een 
nieuw centrum. Wanneer een nieuw centrum 
veel (middel)hoogbouw kent, ligt de grens daar 
waar de bouwhoogte over gaat op laagbouw. 
Daarnaast vormen omvangrijke waterpartijen, 
parken en stedelijke hoofdroutes vaak de 
buitengrens van een nieuw centrum. De 
inventarisatie van de nieuwe centra is gedaan 
aan de hand van een checklist. Per nieuw 
centrum is deze ingevuld op basis van observatie 
ter plaatse en deskresearch. Op basis van de 
inventarisatie heeft een analyse van de data 
plaatsgevonden. De resultaten zijn in de volgen-
de paragrafen beschreven. 

3.2 »  Ruimtelijke spreiding en  
situering

De 22 stadsgewesten in Nederland zijn voor het 
onderzoek verdeeld in drie categorieën: groot (> 
750.000 inwoners), middelgroot (250.000-
750.000 inwoners) en klein (< 250.000 inwoners). 
De categorieën zijn zo gekozen dat Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag als enige tot de grote 
stadsgewesten behoren. Deze hebben respectie-
velijk circa 1,5 miljoen, 1,2 miljoen en 1,0 miljoen 
inwoners. Daarmee zijn ze aanzienlijk groter 
dan de overige stadsgewesten. Zo volgt Utrecht 
pas met 600.000 inwoners, waardoor hier een 
duidelijke scheiding ligt. Tot de categorie 
middelgroot behoren 13 stadsgewesten, namelijk 
(aflopend in inwoneraantal) Utrecht, Haarlem, 
Eindhoven, Arnhem, Groningen, Leiden, 
Enschede, Breda, Tilburg, Dordrecht, Nijmegen, 
Amersfoort en Heerlen. De categorie klein 
bestaat uit de stadsgewesten Apeldoorn, Den 
Bosch, Maastricht, Zwolle, Leeuwarden en 
Sittard/Geleen. De grens tussen de categorieën 
middelgroot en klein is gekozen vanwege het 
substantiële verschil in inwoneraantallen tussen 

de stadsgewesten Heerlen (252.000) en 
Apeldoorn (212.000). Op basis van de gehanteer-
de definitie en criteria komen in 18 van de 22 
Nederlandse stadsgewesten nieuwe centra voor. 
Zoals uit tabel 3.2.1 blijkt, zijn dit er in totaal 68. 
Daarnaast waren er in 2011 13 nieuwe centra 
gepland of in ontwikkeling. Dit zijn compleet 
nieuw geplande nieuwe centra zoals Leidsche 
Rijn Centrum in Utrecht of gebieden met 
concrete uitbreidingsplannen waardoor ze op 
termijn binnen de definitie van nieuwe centra 
zullen vallen. Door de crisis op de vastgoed-
markt is de ontwikkeling van enkele van deze 
nieuwe centra uitgesteld zoals Centrum IJburg 
in Amsterdam en Citadel Waalsprong Nijmegen. 
In Tilburg, Apeldoorn, Leeuwarden en Sittard/
Geleen zijn op basis van de gehanteerde criteria 
geen nieuwe centra aanwezig of in ontwikkeling. 
Door een beperkt aantal functies of het ontbre-
ken van een wijkoverstijgend karakter komen 17 
gebieden net niet in aanmerking als nieuw 
centrum. Als de criteria strikter waren geweest 
(bijvoorbeeld minimaal vier functies naast 
wonen en transport en minimaal vier functies 
met een stedelijk of regionaal verzorgingsni-
veau), dan zouden 40 van de 68 gebieden niet als 
nieuw centrum zijn aangemerkt. Dit betekent 
dat het centraliteitsniveau van 28 (41%) van de 
nieuwe centra aanzienlijk sterker is dan dat van 
de andere 40 (59%).

De nieuwe centra in Nederland komen vooral 
voor in de drie grote stadsgewesten: Amster-
dam, Rotterdam en Den Haag (tabel 3.2.2). Per 
groot stadsgewest waren hier in 2011 gemiddeld 
12 nieuwe centra aanwezig of in ontwikkeling.  
Dit betreft 37% van het totale aantal nieuwe 
centra. Deze verdeling is logisch omdat 40% van 
de inwoners van alle stadsgewesten hier woont. 
Dat nieuwe centra vooral in de Randstad zijn 
gelegen, is in lijn met de constatering van Bontje 
en Burdock (2005) dat polycentrische netwer-
ken zich vooral voordoen in het economische 
kerngebied in Europa, waar de Randstad deel 
van uitmaakt. 
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Figuur 3.2.1 » Nieuwe centra, binnensteden en overige historische centra in de Nederlandse  
stadsgewesten, 2011
Bron: Auteur
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Tabel 3.2.1 » Bestaande en geplande nieuwe centra in Nederland (2011)

Stadsgewest Bevolking
(CBS,2011)

Bestaande Gepland of in 
ontwikkeling

Namen van de nieuwe centra 

Amsterdam 1.515.000 13 3 Amsterdam Zuidas, Amsterdam Centrum 
Zuidoost, Amsterdam Osdorp, Amsterdam 
Plein ’40-’45, Amsterdam Noord Boven ’t 
Y, Purmerend Centrum, Purmerend 
Station Oost, Schiphol, Hoofddorp 
Centrum, Amstelveen Centrum, Almere 
Centrum, Almere Haven, Almere Buiten, 
Amsterdam Science park, Amsterdam 
IJburg Centrum, Amsterdam Polderweg-
gebied

Rotterdam 1.161.000 12 2 Rotterdam Alexandrium, Rotterdam 
Zuidplein, Rotterdam Kop van Zuid, 
Rotterdam Erasmus Medisch Centrum, 
Rotterdam Hoogvliet, Capelle Centrum, 
Hellevoetsluis Struytse Hoek, Barend-
recht Centrum, Barendrecht Carnisse, 
Spijkenisse Centrum, Ridderkerk 
Centrum, Maassluis Koningshoek, 
Krimpen aan den IJssel Crimpenhof, 
Schiedam Schieveste

Den Haag 1.017.000 7 Den Haag Nieuw Laakhaven, Den Haag 
Scheveningen, Den Haag Leyweg, Den 
Haag Leidsenhage, Rijswijk In de 
Bogaard, Zoetermeer Stadshart, Naald-
wijk Centrum

Utrecht 606.000 5 1 Utrecht Uithof, Utrecht Centrum 
Kanaleneiland, Nieuwegein Centrum, 
Houten Centrum, Maarssen Bisonspoor, 
Utrecht Leidsche Rijn Centrum

Haarlem 412.000 1 Castricum Centrum

Eindhoven 409.000 3 1 Veldhoven Centrum, Geldrop Centrum, 
Valkenswaard Centrum, Best Centrum
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Arnhem 355.000 3 Arnhem Kronenburg, Arnhem Presikhaaf, 
Dieren Centrum

Groningen 349.000 2 1 Groningen Zernike, Haren Centrum, 
Euroborg

Leiden 336.000 3 Leiden LUMC, Leiderdorp Centrum, 
Noordwijk Centrum

Enschede 314.000 4 Enschede Go-Planet, Universiteit Twente, 
Enschede Zuid, Oldenzaal Centrum

Breda 316.000 2 Etten Leur Centrum, Oosterhout Centrum

Tilburg 294.000

Dordrecht 282.000 3 2 Zwijndrecht Walburg, Papendrecht 
Centrum, Sliedrecht Centrum, Dordrecht 
Leerpark, Dordrecht Gezondheidspark

Nijmegen 281.000 3 1 Nijmegen Heyendaal, Beuningen 
Centrum, Malden Centrum, Nijmegen 
Citadel Waalsprong

Amersfoort 279.000 1 Amersfoort Vathorst Centrum

Heerlen 252.000 1 Brunssum Centrum

Apeldoorn 212.000

Den Bosch 193.000 1 Den Bosch Paleiskwartier

Maastricht 180.000 2 Maastricht Brusselse Poort, Maastricht 
AZM

Zwolle 176.000 3 1 Zwolle Zuid, Zwolle Hanzeland, Heerde 
Centrum, Zwolle Voorsterpoort

Leeuwarden 161.000

Sittard/Geleen 151.000

Totaal 9.251.000 68 13

Bron: Auteur
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Recent zijn een aantal nieuwe centra ontwikkeld in bestaand stedelijk gebied  
op korte afstand van de binnensteden, zoals de Kop van Zuid in Rotterdam
Bron: Joris Quaedflieg
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In de middelgrote stadsgewesten zijn er 
gemiddeld drie nieuwe centra aanwezig of 
gepland en in de kleine slechts één. Op grond 
van deze spreiding kan geconcludeerd worden 
dat er een sterke positieve relatie bestaat tussen 
het aantal inwoners in een stadsgewest en het 
aantal gesitueerde of geplande nieuwe centra dat 
zich in het stadsgewest bevindt (n=22, correlatie 
0,93, betrouwbaarheidsniveau 99%). Dat dit niet 
altijd opgaat, wordt bijvoorbeeld aangetoond 
door Tilburg, dat ondanks een bevolkingsom-
vang van 294.000 inwoners niet over een nieuw 
centrum beschikt. Zwolle, met 176.000 inwoners 
het op twee na kleinste stadsgewest, heeft 
daarentegen drie nieuwe centra, terwijl er ook 
nog één in ontwikkeling is. Een verklaring voor 
dit verschil is dat drie gebieden in Tilburg niet 
als nieuw centrum zijn aangemerkt omdat ze 
over te weinig functies beschikken of te weinig 
wijkoverstijgende voorzieningen hebben.

De nieuwe centra in de grote stadsgewesten zijn 
in concentrische ringen rond de binnensteden 
verspreid (figuur 3.1). Dit betekent echter niet, 
dat de nieuwe centra die het verst van de 
binnensteden zijn gesitueerd, het meest recent 
zijn ontwikkeld. Zo liggen de centra van de 
groeikernen uit de jaren tachtig meestal op de 
grootste afstand van de binnensteden. Dit 
terwijl er recent een aantal nieuwe centra zijn 
ontwikkeld in bestaand stedelijk gebied op 
relatief korte afstand van de binnensteden.
In de meeste gevallen zijn de nieuwe centra 
omringd door woonwijken. Slechts vijf nieuwe 

centra hebben een locatie te midden van een 
gebied dat niet wordt bewoond. Meestal liggen 
de nieuwe centra niet in de directe nabijheid van 
rijkswegen. Slechts zes nieuwe centra zijn 
binnen 250 meter hiervan gesitueerd. Bekende 
voorbeelden zijn de Zuidas in Amsterdam en 
Alexandrium in Rotterdam. 

3.3 »  Centrumstedelijk karakter 

Van Engelsdorp Gastelaars (2001) onderscheidt 
twee maatstaven als indicatie voor de fysiek-
ruimtelijke verstedelijkingsgraad: de agglomera-
tiegraad en het centraliteitsniveau ten opzichte 
van de omgeving. De agglomeratie graad is 
gerelateerd aan de bebouwingsdichtheid en de 
omvang en diversiteit van de bevolking. Het 
centraliteitsniveau is afhankelijk van het aantal 
soorten functies dat de betreffende nederzetting 
voor haar ommeland vervult en het verzorgings-
gebied. Arends e.a., (2002) geven bovendien aan 
dat (steden en) centra boven alles goed bereik-
baar moeten zijn en mogelijkheden dienen te 
bieden voor interactie. Naast de combinatie van 
functies moeten er verbindingen mogelijk zijn en 
onderlinge samenhang tussen de verschillende 
onderdelen van een centrum. Een goede 
bereikbaarheid van een centrum door middel 
van verschillende modaliteiten is van essentieel 
belang.

Aan de hand van bovengenoemde kenmerken is 
geanalyseerd in hoeverre de nieuwe centra in 

Tabel 3.2.2 » Nieuwe centra naar omvang van het stadsgewest

Type stadsgewest Huidige aantal Gepland aantal Totaal aantal Gemiddeld per 
stadsgewest

Groot stadsgewest (3) 32 5 37 12,3

Middelgroot stadsgewest (13) 30 8 38 2,9

Klein stadsgewest (6) 6 1 7 1,1

Totaal (22) 68 14 82 3,7

Bron: Auteur
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Nederland zich kenmerken door een centrum-
stedelijk karakter. De door Van Engelsdorp 
Gastelaars (2001) genoemde agglomeratiegraad 
is vooral een geschikte indicator om de verschil-
len tussen stad en platteland aan te tonen. Voor 
het verschil tussen het centrum en andere delen 
van de stad is deze minder geschikt. Ook in 
woonwijken of kantoorgebieden kan immers 
sprake zijn van een hoge dichtheid. Ook de 
diversiteit van de bevolking is een indicator die 
beter geschikt is om onderscheid te maken 
tussen stad en platteland dan tussen centra en 
omliggende stedelijke gebieden. In wijken rond 
het centrum kan immers sprake zijn van 
dezelfde bevolkingskenmerken als in het 
centrum. 
De tweede maatstaf die Van Engelsdorp 
Gastelaars (2001) introduceert, het centraliteits-
niveau, is veel beter bruikbaar om onderscheid te 
maken tussen centra en andere soorten stedelij-
ke gebieden. Deze maatstaf, die afhankelijk is 
van de multifunctionaliteit en het verzorgings-
gebied, ligt dan ook ten grondslag aan de in dit 
onderzoek gehanteerde definitie van nieuwe 
centra. Dit betekent dat nieuwe centra vanuit 
deze invalshoek reeds voldoen aan een bepaald 
basisniveau met betrekking tot het centrumste-
delijke karakter. Om de mate van het 
verzorgings niveau van nieuwe centra in 
Nederland te meten, is het aantal functies in 
beeld gebracht evenals het aantal bovenwijkse 
en (boven)stedelijke voorzieningen. Hiertoe is 
een vergelijking gemaakt tussen nieuwe centra 
en binnensteden. Naast multifunctionaliteit en 
verzorgingsniveau kenmerken de binnensteden 
in Nederland zich door een grote mate van 

functiemenging. In deze paragraaf zal daarom 
tevens een analyse plaatsvinden in welke mate 
hier bij de nieuwe centra in Nederland sprake 
van is. Tot slot wordt het multimodale karakter, 
dat kenmerkend is voor centrumstedelijke 
gebieden, bij de nieuwe centra geanalyseerd. 
Naast een goede bereikbaarheid over de weg is 
hier vooral de bereikbaarheid met verschillende 
vormen van openbaar vervoer van belang, 
oftewel verbindingen met de trein, de metro, 
(snel)tram en bus.

3.3.1 »  Functiediversiteit en  
verzorgingsniveau

De eerste factor voor het bepalen van het 
centraliteitsniveau is het aantal verschillende 
functies. Om als nieuw centrum aangemerkt te 
worden, zijn naast wonen en transport minimaal 
drie andere functies benodigd. In totaal zijn er 
acht verschillende functies mogelijk. Het 
gemiddelde aantal functies in nieuwe centra is 
5,9. Dit is aanzienlijk minder dan in de binnen-
steden waar sprake is van 7,8 verschillende 
functies. In de overige historische centra ligt het 
aantal verschillende functies iets lager dan in 
nieuwe centra. 
In een derde van de nieuwe centra is, afgezien 
van woningen en transport, zelfs maar sprake 
van drie of vier verschillende functies. Slechts 
een kwart van de nieuwe centra is voorzien van 
zeven of acht verschillende functies. Meestal zijn 
dit nieuwe centra die al langere tijd bestaan en 
gesitueerd zijn in de drie grote stadsgewesten. 
Toch is er geen significante relatie gevonden 

Tabel 3.3.1 » Functiediversiteit in de 17 stadsregio’s met nieuwe centra in Nederland (2011)

Type centrum Aantal Functie diversiteit

Binnensteden 18 7,8

Overige historische centra 16 5,5

Nieuwe centra 68 5,9

Bron: Auteur
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tussen de ontstaansperiode en het aantal nieuwe 
centra. Ook de afstand in kilometers van een 
nieuw centrum tot de binnenstad heeft weinig 
relatie met het aantal verschillende functies 
(correlatie 0,44, betrouwbaarheidsniveau 95%). 
Wel is in de Randstad het aantal verschillende 
functies iets hoger dan in de rest van het land 
(correlatie 0,5, betrouwbaarheidsniveau 95%).

Verzorgingsniveau

Het verzorgingsniveau is de tweede bepalende 
indicator voor de mate van centraliteit. 
Met betrekking tot het aantal wijkoverstijgende 
en/of (boven)stedelijke voorzieningen is, om als 
nieuw centrum aangemerkt te worden, een 

minimum van zes wijkoverstijgende of drie 
(boven)stedelijke voorzieningen benodigd. 
Hierbij zijn twee bovenwijkse voorzieningen 
gelijkgesteld aan één (boven)stedelijke voorzie-
ning. Het gemiddelde aantal stedelijke voorzie-
ningen per nieuw centrum in Nederland 
bedraagt vier. Dit aantal is veel lager dan dat in 
de binnensteden waar minimaal acht voorzie-
ningen aanwezig zijn met een stedelijk of 
regionaal verzorgingsniveau. In de binnensteden 
van Amsterdam en Rotterdam is dit aantal zelfs 
meer dan 30.

Het gemiddelde aantal stedelijke voorzieningen in nieuwe centra is kleiner dan in binnensteden.  
Maastricht Brusselse Poort met het Bonnefanten College
Bron: Auteur
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Ruim tweederde van de nieuwe centra beschikt over gebouwde parkeervoorzieningen. 
Parkeergarage in Almere Centrum
Bron: Auteur

3.3.2 »  Functiemenging

Ook functiemenging is kenmerkend voor 
centrumstedelijke gebieden. Hoppenbrouwer en 
Louw (2005) maken onderscheid tussen drie 
verschillende vormen. De eerste vorm is 
horizontaal fijnmazig, waarbij sprake is van 
meerdere functies naast elkaar in hetzelfde pand 
of bouwblok. De tweede vorm is horizontaal 
grofmazig, waarbij ieder bouwblok een eigen 
enkele functie heeft. De derde vorm betreft 
verticale functiemenging waarbij in hetzelfde pand 
(fijnmazig) of bouwblok (grofmazig) stapeling van 
verschillende functies plaatsvindt. 
De meeste nieuwe centra kennen meerdere 
vormen van functiemenging. Horizontaal 
grofmazige functiemenging is de meest voorko-
mende vorm van functiemenging. Deze komt in 

79% van alle nieuwe centra voor. In een zelfde 
aandeel van de nieuwe centra is sprake van 
verticale functiemenging. Voorbeelden van deze 
laatste vorm zijn wonen boven winkels of 
kantoortorens boven een winkelcentrum. Met 
betrekking tot de horizontale fijnmazige 
functiemenging is de veel voorkomende combi-
natie van winkels met daghoreca niet als 
dusdanig aangemerkt, daar deze vorm van 
horeca teveel in het verlengde ligt van de 
winkelfunctie. Dit blijkt ook uit het feit dat 
horeca in toenemende mate een onderdeel vormt 
van winkelvoorzieningen, zoals La Place in 
Vroom&Dreesman en het Ikea-restaurant. In 
nieuwe centra is slechts in een derde van de 
gevallen sprake van horizontale fijnmazige 
functiemenging. Dit vormt een duidelijke 
tegenstelling met de binnensteden waar deze 
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vorm van functiemenging veelvuldig voorkomt. 
Dit kan verklaard worden doordat veel nieuwe 
centra planmatig per bouwblok zijn ontwikkeld 
in een periode waarin de scheiding van functies 
gemeengoed was. In de binnensteden was echter 
vooral sprake van de bouw van individuele 
panden. Bovendien zijn veel binnensteden in 
Nederland vrij oud, waardoor ook in de loop  
van de tijd op pandniveau functiewijziging 
plaats heeft gevonden. 

3.3.3 »  Multimodaliteit

Op het gebied van modaliteit kenmerken de 
nieuwe centra zich in alle gevallen door de 
aanwezigheid van een of meerdere busverbin-
dingen. Bij 36% is dit echter de enige vorm van 
openbaar vervoer. Vooral de afwezigheid van 
treinstations in meer dan de helft (57%) van de 
nieuwe centra is opmerkelijk. Hierin wijken deze 
gebieden sterk af van de binnensteden die 
zonder uitzondering zijn ontsloten met meerdere 
vormen van openbaar vervoer, waaronder een 
intercity station (al zijn vrijwel alle stations net 
buiten de historische binnenstad gelegen).
Over het algemeen zijn de nieuwe centra goed 
ontsloten over de weg. Meestal komt dit niet 
door een ligging bij snelwegen maar omdat veel 
nieuwe centra (82%) zijn gelegen langs een of 
meerdere stedelijke hoofdroutes. Slechts zeven 
nieuwe centra liggen niet langs een rijksweg of 
stedelijke hoofdroute. In vergelijking met de 
binnensteden zijn nieuwe centra beter bereik-
baar over de weg omdat de afstand tot het 
Rijkswegennet kleiner is. Ruim tweederde van 
de nieuwe centra (70%) beschikt over gebouwde 
parkeervoorzieningen in de vorm van onder- en 
bovengrondse parkeergarages en parkeerdaken. 
Vrijwel alle nieuwe centra in Nederland zijn 
goed toegankelijk voor voetgangers. Zo is in veel 
gevallen sprake van overdekte winkelcentra die 
uitsluitend toegankelijk zijn voor voetgangers. 
Daarnaast zijn er voetgangersgebieden in de 
vorm van pleinen en boulevards. Nieuwe centra 
wijken voor wat betreft de toegankelijkheid voor 

voetgangers niet af van de binnensteden.
Op grond van bovenstaande analyse is de 
conclusie dat nieuwe centra in Nederland zich in 
zekere mate kenmerken door een centrumstede-
lijk karakter. Zowel met betrekking tot centrali-
teitsniveau als functiemenging. Het centraliteits-
niveau van nieuwe centra is wel aanzienlijk 
beperkter dan dat van de binnensteden. Dit 
manifesteert zich zowel in minder soorten 
functies als in een lager verzorgingsniveau. 
Functiemenging doet zich zowel verticaal 
grofmazig als horizontaal grofmazig voor. Van 
fijnmazige horizontale menging is nauwelijks 
sprake. Hier is een duidelijk verschil aanwezig 
met de historische binnensteden. Op het gebied 
van bereikbaarheid kenmerken de nieuwe centra 
zich door een goede bereikbaarheid over de weg, 
maar een beperkte modaliteit per openbaar 
vervoer. Vooral de beperkte aanwezigheid van 
treinstations is opvallend.

3.4 »  Functionele opbouw

In tabel 3.4.1 is per functie aangegeven in 
hoeveel nieuwe centra deze voorkomt. De eerder 
genoemde drempelwaarden zijn hierbij toege-
past. Opvallend is dat vrijwel iedere functie in 
meer dan de helft van de nieuwe centra verte-
genwoordigd is. Alleen de functie kantoren komt 
slechts in 46% van de nieuwe centra voor. In 
vrijwel alle nieuwe centra is sprake van de 
functies transport, vrijetijdsvoorzieningen en 
woningen. In veel nieuwe centra (79%) komen 
winkels voor. Maar ook de functies openbaar 
bestuur en zorg bevinden zich in circa tweeder-
de van de nieuwe centra. Onderwijs is in ruim 
de helft van de nieuwe centra aanwezig. De 
samenstelling van de functies varieert sterk.  
De meest voorkomende samenstelling is een 
combinatie van vrijetijdsvoorzieningen en 
winkels met verschillende andere soorten 
voorzieningen.
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In vrijwel alle nieuwe centra is sprake van gestapelde woningbouw.  
Appartementen in Paleiskwartier Den Bosch
Bron: Auteur

3.4.1 »  Functionele analyse

In deze paragraaf is iedere voorkomende functie 
in de nieuwe centra nader geanalyseerd. Hierbij 
is het complete metrage meegenomen, dus 
zonder rekening te houden met de eerder 
genoemde drempelwaardes. De functie trans-
port is reeds in paragraaf 3.3.4 beschreven.

Op het gebied van vrijetijdsvoorzieningen is in 
bijna alle nieuwe centra sprake van daghoreca 
(91%). Daarnaast beschikt tweederde van de 
nieuwe centra over een bibliotheek. Ook 
avondhoreca komt veel voor (67%). Meer dan een 
derde (37%) van de nieuwe centra beschikt over 
een theater, een sporthal of een fitnessvoorzie-
ning. Bioscopen zijn in een kwart aanwezig. De 

Tabel 3.4.1 » Aanwezigheid van verschillende 
functies in nieuwe centra

Functie Aandeel

Transport 100%

Vrijetijdsvoorzieningen 97%

Wonen 91%

Winkels 79%

Openbaar bestuur 65%

Zorg 64%

Onderwijs 57%

Kantoren 46%

Bron: Auteur
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In enkele nieuwe centra in de Randstad zijn relatief veel kantoren gesitueerd,  
zoals op de Zuidas in Amsterdam
Bron: Roumayne Schepers Photography

overige vrijetijdsvoorzieningen zoals hotels, 
culturele centra, dans- en muziekscholen, 
congrescentra, musea, casino’s en poppodia 
komen (veel) minder vaak voor. Hiermee 
onderscheiden nieuwe centra zich van binnen-
steden waar deze functies wel volop aanwezig 
zijn. Overigens zijn ook ruimte-extensieve 
vrijetijdsvoorzieningen zoals zwembaden, 
bowlings en voetbalstadions beperkt aanwezig. 
Dit is in lijn met de situatie in de binnensteden 
(Bureau Stedelijke Planning en NVM BOG, 
2009). Eén van de nieuwe centra kan beschouwd 
worden als een specifiek vrijetijdscluster: 
Go-Planet in Enschede bestaat onder andere  
uit het FC Twente Stadion en een recreatie-  
en uitgaanscluster waar onder andere popcon-
certen worden gegeven. 

In bijna alle nieuwe centra is sprake van 
woningen (91%). In totaal betreft het een aantal 
van circa 52.500. De helft (55%) van de nieuwe 
centra heeft meer dan 500 woningen en 12% 
heeft er meer dan 1.500. In vrijwel alle nieuwe 
centra betreft het gestapelde woningbouw. 
Grondgebonden woningen komen veel minder 
vaak voor. In totaal betreffen dit er slechts 2.500. 
Het gemiddelde aantal woningen per nieuw 
centrum bedraagt 770. Dit beperkte aantal kan 
gedeeltelijk verklaard worden uit de gehanteer-
de begrenzing waarbij aanpalende woongebie-

den niet beschouwd zijn als onderdeel van een 
nieuw centrum. 

In totaal is er, inclusief PDV en GDV, 1,76 miljoen 
m2 winkelruimte in de nieuwe centra gesitueerd. 
Dit is 6% van het totale metrage detailhandel in 
Nederland dat ruim 27.7 miljoen m2 bedraagt 
(Locatus, 2011). Van de nieuwe centra heeft de 
helft (53%) een metrage winkelvloeroppervlak 
(wvo) van minder dan 25.000 m2. Een derde 
heeft een metrage van 25-75.000 m2 en slechts 
5% heeft meer dan 75.000 m2 winkelvloeropper-
vlak. Het gemiddelde metrage winkels in de 
nieuwe centra bedraagt ruim 26.000 m2 wvo. 
Dit is aanzienlijk minder dan het gemiddelde 
metrage winkels van de binnensteden in de 
stadsgewesten waarin de nieuwe centra zijn 
gesitueerd. Dit bedraagt namelijk ruim 143.000 
m2 wvo (Locatus, 2011).
Het gemiddelde winkelvloeroppervlak in nieuwe 
centra buiten de Randstad is aanmerkelijk lager 
(47%) dan dat in de Randstad. Dit ondanks het 
feit dat het winkelvloeroppervlak in de binnen-
steden van deze stadsgewesten buiten de 
Randstad slechts 9% kleiner is dan in de 
binnensteden in de Randstad. Een verklaring 
voor dit verschil bij de nieuwe centra is dat de 
nationale overheid in 1993 grootschalige 
detailhandel (GDV) toestond in een beperkt 
aantal stedelijke knooppunten. Als gevolg 

Tabel 3.4.2 » Winkelvloeroppervlak (wvo) in de 17 stadsgewesten met nieuwe centra in Nederland (2011)

Gemiddelde in
alle nieuwe centra

Gemiddelde in nieuwe 
centra in de Randstad 

Gemiddelde in nieuwe  
centra buiten Randstad 

Binnensteden 142.900 150.700 137.400

Overige historische centra 32.400 35.200 23.700

Nieuwe centra 26.200 31.500 16.600

Bron: Auteur



82

hiervan zijn er omvangrijke winkelontwikkelin-
gen tot stand gekomen in Amsterdam Zuidoost 
(ArenA Boulevard met 100.000 m2), Den Haag 
Nieuw Laakhaven (92.500 m2) en Rotterdam 
Alexander (Alexandrium met 75.000 m2). Dit 
betreft alle nieuwe centra in de Randstad. In de 
meeste andere nieuwe centra is geen grootscha-
lige of perifere detailhandel aanwezig. Afgezien 
van de eerder genoemde GDV-locaties is dit het 
geval in 12 andere nieuwe centra met een totaal 
metrage van 82.500 m2 wvo.

In tweederde van de nieuwe centra zijn instel-
lingen aanwezig op het gebied van openbaar 
bestuur. Deze zijn alle gericht op het lokaal 
bestuur. In een derde van de nieuwe centra 
bevindt zich een gemeentehuis. Het betreft hier 
de groeikernen en de dorpskernen die zich in de 
loop van de tijd hebben ontwikkeld tot nieuwe 
centra. Daarnaast zijn er in 21% van de nieuwe 
centra stadsdeelkantoren gesitueerd. Deze 
bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Almere. Rechtbanken komen in 6% van 
de nieuwe centra voor. 

Zorgvoorzieningen zijn in 64% van de nieuwe 
centra aanwezig. Apotheken komen in tweeder-
de van de nieuwe centra voor en ook tandartsen 
(61%) en huisartsen (42%) zijn goed vertegen-
woordigd. Kinderdagverblijven zijn in 42% van 
de nieuwe centra gevestigd. In 33% bevindt zich 
een verzorgings- of verpleegtehuis en in een 
kwart een ziekenhuis. 

In 57% van de nieuwe centra komen onderwijs-
voorzieningen voor. In de helft is basisonderwijs 
aanwezig. Middelbare scholen zijn in een derde 
van de nieuwe centra vertegenwoordigd. 
Regionale Opleidings Centra (ROC) en MBO’s 
komen veel minder voor. In 22% van de nieuwe 
centra is sprake van Hoger Beroepsonderwijs 
(HBO). Universiteiten komen in 18% van de 
nieuwe centra voor. Dit is ondermeer verklaar-
baar omdat veel universiteitsterreinen zich in de 
loop van de tijd hebben ontwikkeld tot nieuwe 
centra. Een opvallend nieuw centrum op het 
gebied van onderwijs is Presikhaaf in Arnhem. 
Hier zijn vier verschillende typen onderwijsin-
stellingen gevestigd (basisschool, middelbare 
school, ROC en HBO). Daarnaast beschikt ook 
Brusselse Poort in Maastricht over een onder-
wijscluster. Hier zijn niet alleen twee middelbare 
scholen gesitueerd, maar tevens twee onderwijs-
instellingen van buitenlandse universiteiten. 
Ook Nieuw Laakhaven heeft met de Haagse 
Hogeschool en het Mondriaancollege een stevig 
onderwijscluster.

Het totale aantal m2 kantoorruimte in nieuwe 
centra is geïnventariseerd op 2,8 miljoen m2 bvo. 
Ten opzichte van het totale metrage in Neder-
land van 44 miljoen m2 is dit 6%. Dit is aanzien-
lijk minder dan in de binnensteden van de 
stadsgewesten met nieuwe centra waar 15% van 
de Nederlandse kantorenvoorraad is gesitueerd 
(Bak, 2011). In meer dan de helft van de nieuwe 
centra zijn dan ook helemaal geen kantoren 
aanwezig. Het gemiddelde vloeroppervlak van 
kantoren in nieuwe centra is met 51.000 m2 

Tabel 3.4.3 » Kantorenvloeroppervlak (m2) in de 17 stadsgewesten met nieuwe centra in Nederland (2011)

Gemiddelde in alle  
nieuwe centra (m2) 

Gemiddelde in de 
Randstad (m2)

Gemiddelde buiten  
de Randstad (m2)

Binnensteden 381.300 631.100 206.400

Overige historische centra 30.700 29.000 35.200

Nieuwe centra 50.700 62.200 29.400

Bron: Auteur
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Nieuwe centra op universiteitsterreinen: De Uithof in Utrecht
Bron: Auteur

aanzienlijk lager dan de 381.000 m2 in de 
binnensteden. Maar in de overige historische 
centra is dit metrage nog lager. In de nieuwe 
centra in de Randstad is sprake van een groter 
metrage kantoren dan daarbuiten. Dit verschil 
kan niet worden verklaard door de economische 
structuur: het aandeel van de dienstensector in 
de stadsgewesten in de Randstad (86%) is 
vergelijkbaar met die in de rest van het land 
(84%) (CBS, 2011). De belangrijkste verklaring is 
dat in enkele nieuwe centra in de Randstad grote 
metrages kantoren zijn gesitueerd, vooral op de 
Zuidas in Amsterdam. 

Tot slot is opvallend dat er een sterke positieve 
relatie bestaat tussen de periode van ontwikke-
ling van de nieuwe centra en het gemiddelde 
metrage kantoren (n=68, correlatie 0,99, 
betrouwbaarheid 99%). Vooral in de nieuwe 

centra die vanaf de jaren negentig zijn ontwik-
keld is sprake van een groot metrage (gemiddeld 
156.800 m2). 

3.5 » Differentiatie nieuwe centra

In de literatuur over nieuwe centra zijn diverse 
indelingen gehanteerd. Volgens Sheer en Petkov 
(1998) kan onderscheid gemaakt worden in 
centra die tot stand komen op initiatief van de 
private sector of door middel van overheidsplan-
ning. Een tweede vorm van indeling kan 
plaatsvinden op basis van de functie van het 
gebied voordat het een nieuw centrum was. Een 
derde indeling is morfologisch van aard (de vorm 
en bouw) en gebaseerd op het ruimtegebruik en 
de dichtheid. Naast deze drie door Sheer en 
Petkov (1998) onderscheiden vormen, die 
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samengevat kunnen worden als een indeling op 
basis van initiatiefnemer, oorspronkelijke functie 
en verschijningsvorm, kunnen nieuwe centra 
tevens ingedeeld worden op basis van de periode 
waarin ze zijn ontstaan. Daarnaast bieden ook de 
situering van nieuwe centra of de functionele 
samenstelling indelingsmogelijkheden. 
Aan de hand van het empirische onderzoek naar 
nieuwe centra in Nederland is getracht om tot 
een bruikbare indeling of differentiatie van de 
nieuwe centra te komen. Hierbij heeft een 
afweging plaatsgevonden tussen deze zes 
verschillende indelingsvarianten. Opvallend is 
dat vrijwel alle indelingsvormen tot te weinig 
differentiatie tussen de nieuwe centra leiden. 
Alleen een indeling die is gebaseerd op de 
oorspronkelijke functie van het gebied maakt 
een indeling mogelijk in voldoende verschillende 
typen nieuwe centra.
 
Nieuwe centra ontstaan over het algemeen niet 
uit het niets, maar, zoals aangegeven in para-
graaf 2.4.1, rond zogenaamde ‘locational 
constants’ (Richardson, 1977). Dit betreft 
functies die al aanwezig waren voordat er sprake 
was van een nieuw centrum en die te vergelijken 
zijn met condensatiekernen. Met name een 
indeling naar oorspronkelijke functie biedt 
interessante mogelijkheden voor een differentia-
tie van nieuwe centra. Vooral omdat de centrale 
onderzoeksvraag zich richt op het ontstaan van 
nieuwe centra in Nederland. Ook Garreau (1991) 
baseerde zijn indeling van edge cities voor een 
groot deel op ontstaansgrond. Hij maakte hierbij 
onderscheid in drie typen. De ‘uptowns’ 
bestonden al voor de introductie van de auto en 
zijn geleidelijk geëvalueerd tot edge cities.  
De ‘boomers’ waren snelgroeiende edge cities 
rond winkelcentra bij de toegang tot autosnelwe-
gen. De ‘greenfields’ hadden betrekking op 
geplande edge cities waarbij de groei door 
middel van planvorming is gereguleerd. Sheer en 
Petkov (1998) melden dat deze drie typen exacter 
beschreven zijn door Romanos, Chifos en Fenner 
in een ongepubliceerd artikel uit 1989. Dit 
classificatiesysteem dat is gebaseerd op een 

indeling naar oorspronkelijke functie bestaat uit: 
1. plaatsen die zijn gevormd door de groei of 
herleving van oude suburbane centra met een 
oud zakendistrict op wijkniveau 2. nieuwe 
groeicentra in gebieden met ‘urban sprawl’, 
meestal rond een sterke groeipool zoals een 
winkelcentrum, een vliegveld, een universiteit of 
een kantorencomplex en 3. nieuw geplande 
gemeenschappen waar de vorm een resultaat is 
van professionele planning en niet zozeer 
bepaald door ongecontroleerde economische 
groei. 

Bij toepassing van deze indeling in de Neder-
landse situatie bestaat het eerste type (oude 
suburbane centra) uit voormalige dorpskernen 
die zich hebben ontwikkeld tot nieuwe centra 
binnen het stadsgewest. Het tweede type 
(groeicentra rond groeipolen) kan opgesplitst 
worden in nieuwe centra die zijn ontstaan rond 
stadsdeelwinkelcentra, universiteiten en rond 
luchthavens. Deze laatste blijven echter buiten 
beschouwing omdat er in Nederland maar één 
nieuw centrum is dat hier binnen valt, namelijk 
Schiphol. Het derde type betreft de nieuwe 
centra die daadwerkelijk als nieuw centrum zijn 
gepland. Deze kunnen gesplitst worden in 
zogenoemde ‘greenfields’ en transitiegebieden. 
Nieuwe centra op greenfields komen tot stand op 
locaties waar voorheen nog geen sprake was van 
stedelijk gebied. In de Nederlandse situatie zijn 
dit bijvoorbeeld de centra van de groeikernen en 
de centra van grootschalige stadsuitbreidingen 
zoals die van de VINEX. Deze laatste groep is 
ondergebracht in het type stadsdeelcentra. 
Omdat groeikernen door middel van specifiek 
beleid op ruime afstand van de centrale steden 
zijn gerealiseerd, zijn de centra van deze 
gebieden als een afzonderlijk type ingedeeld. 
Nieuwe centra op transitiegebieden betreffen 
locaties in bestaand stedelijk gebied waar een 
wijziging van de oorspronkelijke functie heeft 
plaatsgevonden. In veel gevallen betreft het een 
transformatie van verouderde bedrijventerrei-
nen. In die gevallen waar transitiegebieden zijn 
ontwikkeld tot stadsdeelwinkelcentra, zijn die in 
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het type stadsdeelcentra ingedeeld. 
Op grond van bovengenoemde indeling is voor 
de Nederlandse situatie de volgende indeling van 
nieuwe centra tot stand gekomen, die tevens een 
relatie heeft met de periode waarin het grootste 
deel van deze nieuwe centra is ontwikkeld.

1.  rond stadsdeelwinkelcentra (jaren vijftig  
en zestig); 

2.  in groeikernen (jaren zestig, zeventig en 
tachtig); 

3.  in voormalige dorpskernen (jaren zeventig 
en tachtig); 

4. op transitiegebieden (jaren negentig);
5. rond universiteiten ( jaren negentig). 

Het type ‘stadsdeelwinkelcentra’ heeft betrek-
king op nieuwe centra die zijn ontstaan in 
gebieden die oorspronkelijk als winkelcentrum 
op stadsdeelniveau zijn gepland. Deze stadsdeel-
winkelcentra ontstonden vooral vanaf de jaren 
vijftig en zestig in de vorige eeuw als onderdeel 
van de grootschalige uitbreidingswijken in de 
grote steden. Voorbeelden zijn Centrum Leyweg 
in Den Haag (1960), Presikhaaf in Arnhem 
(1964), Centrum Kanaleneiland in Utrecht (1966) 
en Osdorp in Amsterdam (1966). Inmiddels is 
een kwart van de nieuwe centra in Nederland 
gesitueerd rond stadsdeelwinkelcentra (tabel 

3.6.1). Dit aantal zal in de komende periode 
verder toenemen met bijvoorbeeld Leidsche Rijn 
Centrum in Utrecht en Citadel Waalsprong in 
Nijmegen. 
Het type ‘groeikernen’ heeft betrekking op 
nieuwe centra die zijn ontstaan als resultante 
van de groeikernen. Voor het verzorgen van de 
bevolking in deze ‘gebundelde deconcentraties’ 
kwamen hier vanaf de jaren zestig concentraties 
tot stand met diverse (commerciële) voorzienin-
gen. Voorbeelden zijn de centra van Zoetermeer 
en Almere. Inmiddels vormen de centra van de 
groeikernen 18% van het totaal en zijn er geen 
nieuwe groeikernen gepland of in ontwikkeling. 
Opvallend is dat deze centra meestal op een 
andere locatie zijn gesitueerd dan de oorspron-
kelijke dorpskernen, zoals in Hellevoetsluis, 
Houten en Zoetermeer. 
Het type ‘dorpskernen’ betreft nieuwe centra die 
zijn ontstaan in de kernen van dorpen rond de 
grote steden. In de loop van de tijd zijn deze 
steeds verder uitgegroeid tot een bovenlokaal 
verzorgings niveau. De nieuwe centra in voorma-
lige dorpskernen kwamen vanaf de jaren 
zeventig tot ontwikkeling. Voorbeelden zijn de 
centra van Barendrecht, Leiderdorp en Ooster-
hout. Op dit moment bestaat een derde van de 
nieuwe centra in Nederland uit voormalige 
dorpskernen. In de komende periode zal het 

Tabel 3.5.1 » Indeling nieuwe centra in Nederland naar oorspronkelijke functie 

Ontstaansbasis Huidige nieuwe 
centra

Nieuwe centra  
in ontwikkeling

Totaal 

Aantal Aandeel Aantal Aantal Aandeel

Stadsdeelwinkelcentra 18 26,4% 4 22 26,8%

Dorpskernen 22 32,4% 2 24 29,3%

Groeikernen 12 17,6% 0 12 14,6%

Transitiegebieden 6 8,8% 6 12 14,6%

Universiteiten 7 10,3% 1 8 9,8%

Diversen 3 4,4% 1 4 4,9%

Totaal 68 100% 14 82 100%

Bron: Auteur
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aantal nieuwe centra in dorpskernen naar 
verwachting nauwelijks toenemen. 
Het type ‘transitiegebieden’ betreft nieuwe 
centra die tot stand komen als gevolg van een 
transformatie van bestaand stedelijk gebied 
waarbij een verandering van de oorspronkelijke 
functie plaatsvindt. Nieuwe centra op transitie-
gebieden kwamen vanaf de jaren tachtig tot 
ontwikkeling, zoals Nieuw Laakhaven in Den 
Haag. Later kwamen bijvoorbeeld het Paleis-
kwartier in Den Bosch en de Zuidas in Amster-
dam tot stand. In de komende periode zal het 
aantal nieuwe centra op transitiegebieden sterk 
gaan toenemen, waardoor deze zo’n 15% van het 
totaal uit gaan maken. 
Het type ‘universiteiten’ betreft nieuwe centra 
die rond universiteiten en hogescholen tot stand 
komen. Deze ontwikkeling zette vanaf de jaren 
negentig in, zoals de Uithof in Utrecht en het 
LUMC in Leiden. In de komende periode zal dit 
aantal vrij constant blijven.

3.5.1 »  Centrumstedelijk karakter per 
type nieuw centrum

In tabel 3.5.2 is per type nieuwe centra door 
middel van een semantische schaal aangegeven 

hoe het is gesteld met het centrumstedelijk 
karakter. Hiertoe is gebruik gemaakt van de 
methodiek zoals beschreven in paragraaf 3.3. Dit 
betekent dat per type nieuwe centra het aantal 
verschillende functies en het aantal wijkoverstij-
gende en (boven)stedelijke voorzieningen is 
getoetst. Tevens is nagegaan in hoeverre er 
sprake is van functiemenging. Omdat binnenste-
den zich vooral kenmerken door verticale 
functiemenging is ervoor gekozen om juist deze 
vorm te toetsen. Met betrekking tot de bereik-
baarheid is de mate van multimodaliteit geanaly-
seerd. Alle variabelen hebben uiteindelijk een 
gewicht meegekregen waarbij het aantal 
functies en het verzorgingsgebied het zwaarst 
meewegen. 

Uit bovenstaande analyse blijkt dat alle typen 
nieuwe centra minder centrumstedelijke 
kenmerken vertonen dan de binnensteden van 
de stadsgewesten waarin ze gesitueerd zijn. In 
nieuwe centra op transitiegebieden en in 
groeikernen is het centrumstedelijk karakter het 
meest prominent aanwezig. Universiteitsterrei-
nen hebben in de minste mate een centrumste-
delijk karakter. Maar ook in de stadsdeelcentra 
en dorpskernen is het centrumstedelijk karakter 
niet geprononceerd. Voor een belangrijk deel is 

Tabel 3.5.2 » Centrumstedelijk karakter (per type) nieuwe centra en binnensteden

Ontstaansgrond Aantal 
functies

Aantal stedelijke 
voorzieningen

Functie- 
menging

Multi- 
modaliteit

Gewogen 
gemiddelde

Stadsdeelcentra ++ +- + - +-

Dorpskernen + + ++ - +-

Groeikernen ++ + ++ +- +

Transitiegebieden ++ + ++ + +

Universiteiten + + -- - +-

Gemiddelde nieuwe centra + + + - +

Binnensteden ++ ++ ++ ++ ++

++ = zeer veel, + = veel, +- = gemiddeld, - = weinig en -- = zeer weinig 
Bron: Auteur
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dit te verklaren door een gebrek aan multimoda-
liteit. Alleen de nieuwe centra op transitiegebie-
den zijn multimodaal ontsloten. Opvallend is ook 
dat het aantal stedelijke voorzieningen in 
stadsdeelcentra relatief beperkt is. Tot slot is op 
de universiteitsterreinen nauwelijks sprake van 
verticale functiemenging.

3.5.2 »  Functionele kenmerken per 
type nieuw centrum

Het is opvallend dat de functionele samenstel-
ling van nieuwe centra samenhangt met de 
periode van ontwikkeling. Dit kan verklaard 
worden doordat de onderscheiden typen nieuwe 
centra in verschillende perioden zijn ontwik-
keld. Tabel 3.5.3 toont aan in hoeverre de 
verschillende functies aanwezig zijn in de 
diverse typen nieuwe centra. Hieruit blijkt dat 
ieder type nieuw centrum specifieke functionele 
kenmerken heeft. Daarnaast is een vergelijking 
gemaakt tussen de functionele samenstelling 

van nieuwe centra en de binnensteden in de 
betreffende stadsgewesten.

In de nieuwe centra die, vooral in de jaren vijftig 
en zestig, in stadsdeelcentra tot stand kwamen, is 
in alle gevallen sprake van transport, woningen 
en winkels. Ook vrijetijdsvoorzieningen komen 
hier veel voor en bestuur, zorg en onderwijs in 
tweederde van de gevallen. Kantoren zijn in 
circa 40% van dit type nieuwe centra aanwezig. 
De functionele samenstelling van de groeikernen 
vertoont veel overeenkomsten met die van de 
stadsdeelcentra uit de periode daarvoor. In de 
nieuwe centra die in dorpskernen ontstonden, is 
opvallend dat er relatief weinig sprake is van 
kantoren en onderwijs (18%). De nieuwe centra 
die vanaf de jaren negentig op transitiegebieden 
tot stand kwamen, kenmerken zich ook door 
afwezigheid van winkels. Gezien de korte 
afstand tot de binnensteden kan dit een indicatie 
zijn van overheidsprotectie ten gunste van de 
detailhandel in de binnensteden. Kantoren zijn 
hier echter goed vertegenwoordigd en het betreft 

Tabel 3.5.3 » Functionele samenstelling (%) verschillende typen nieuwe centra in Nederland (2011)

Belangrijkste 
periode van 
ontwikkeling

1950-
1970 

1965-
1985

1970-
1985

1990- 1990- 1990- 1960-
2011

Voor 
1940

Type nieuwe centra Stads-
deel-

centra

Groei-
kern

Dorp Transitie-
gebied

Univer-
siteit

Overig Alle 
nieuwe 
centra

Binnen- 
steden

Aantal nieuwe 
centra

18 12 22 6 7 3 68 17

Transport (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Woningen (%) 100 100 100 100 71 33 91 100

Winkels (%) 100 100 100 17 0 67 79 100

Vrije tijd (%) 88 100 100 83 86 100 97 100

Kantoren (%) 41 50 18 100 71 100 46 94

Zorg (%) 59 67 50 50 86 33 64 88

Onderwijs (%) 65 67 18 83 100 67 57 100

Bestuur (%) 71 75 77 100 0 0 65 100

Bron: Auteur
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ook grote metrages. De nieuwe centra die in 
dezelfde periode op universiteitsterreinen tot 
stand kwamen, kenmerken zich door afwezig-
heid van winkels en bestuur. Opvallend is dat de 
zorgfunctie hier goed vertegenwoordigd is: voor-
al ziekenhuizen komen veel voor. De vergelijking 
van de functionele samenstelling van alle nieuwe 
centra tezamen met de functionele samenstelling 
van de betreffende binnensteden toont aan dat in 
nieuwe centra vooral kantoren en onderwijs 
ondervertegenwoordigd zijn. 

3.6 »  Conclusies

In de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn in 
Nederland een groot aantal nieuwe centra 

ontstaan. In de komende periode zal dit aantal 
verder toenemen. De nieuwe centra bevinden 
zich in diverse stadia van ontwikkeling. In 
vergelijking met de binnensteden is het cen-
trumstedelijk karakter aanzienlijk beperkter. Dit 
komt vooral door een geringer aantal verschil-
lende functies en minder wijkoverstijgende en 
(boven)stedelijke voorzieningen. Daarnaast is er 
minder sprake van multimodaliteit. Vooral 
doordat de aansluiting op het trein- en metronet 
veel beperkter is. Mede door een situering aan de 
stedelijke hoofdroutes is de bereikbaarheid over 
de weg wel goed en veel beter dan die van de 
binnensteden.

Met betrekking tot de ruimtelijke spreiding 
bestaat er een positieve relatie tussen het aantal 

In nieuwe centra op transitiegebieden en in groeikernen is het centrumstedelijk karakter het meest 
prominent aanwezig: Almere Centrum
Bron: Auteur
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inwoners in een stadsgewest en het aantal 
nieuwe centra. De meeste nieuwe centra zijn 
dan ook in de Randstad gelegen. Met betrekking 
tot de situering binnen de stadsgewesten blijkt 
dat het merendeel van de nieuwe centra is 
gelegen te midden van woonwijken. De verkla-
ring is dat deze nieuwe centra zijn ontwikkeld 
als verzorgingscentra voor de omliggende 
woonwijken. Hierdoor is het aantal verzorgende 
functies relatief groot, vooral op het gebied van 
winkelen en vrije tijd. Daarnaast voorzien veel 
nieuwe centra in openbaar bestuur, zorg en 
onderwijs. De werkfunctie is veel minder 
prominent aanwezig: veel nieuwe centra 
beschikken niet of nauwelijks over kantoren.
Nieuwe centra hebben andere functionele 
kenmerken dan binnensteden. Enerzijds is dit 

een gevolg van een beperkter aantal verschillen-
de functies en anderzijds van minder verzorgen-
de functies met een bovenwijks, stedelijk of 
regionaal bereik. Hierdoor is het centraliteitsni-
veau van nieuwe centra lager dan dat van de 
binnensteden. Ook de multimodaliteit en 
functiemenging zijn beperkter. Door deze 
functionele verschillen tussen nieuwe centra en 
binnensteden is er nog steeds sprake van een 
aanzienlijke hiërarchie in de polycentrische 
netwerken in Nederland. Wel lijkt er sprake te 
zijn van een ontwikkeling van monocentrisme 
naar polycentrisme. Dit is in lijn met de uitkom-
sten van het INTERREG IIIB Polynet onder-
zoeksproject, dat de ontwikkeling van polycen-
trische regio’s in Noordwest-Europa 
analyseerde. Dit concludeerde dat er in de 

In nieuwe centra in voormalige dorpskernen is relatief weinig sprake van kantoren en onderwijs.
Maassluis Koningshoek
Bron: Auteur
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Randstad sprake was van een zwak polycen-
trisch systeem dat wel steeds intensiever werd 
(Burdock e.a., 2005).
Het verschil in leeftijd tussen historische centra 
en nieuwe centra zou een verklaring kunnen zijn 
voor het verschil in aantal functies. Het aantal 
functies in de eerste generaties nieuwe centra is 
echter niet groter dan die van de recente nieuwe 
centra. Waarschijnlijk komt dit omdat het aantal 
functies samenhangt met het type nieuwe centra 
dat in verschillende perioden ontwikkeld is met 
specifieke functionele kenmerken. 

Om tot een differentiatie te komen van de 
nieuwe centra in Nederland is gekozen voor een 
indeling die is gebaseerd op de oorspronkelijke 
functie van het betreffende gebied. Dit resulteert 
in nieuwe centra: 1. rond stadsdeelwinkelcentra; 
2. in groeikernen; 3. in voormalige dorpskernen; 
4. op transitiegebieden en 5. rond universiteiten. 

Op dit moment is het grootste aantal nieuwe 
centra rond stadsdeelwinkelcentra en in 
voormalige dorpskernen gesitueerd. Het aantal 
nieuwe centra op transitiegebieden zal in de 
komende periode echter toenemen. Samen met 
de nieuwe centra in groeikernen is dit tevens het 
type waarin het centrumstedelijk karakter zich 
het meest prominent manifesteert. Op universi-
teitsterreinen is dit het minste het geval. Met 
betrekking tot de functionele samenstelling is er 
grote gelijkenis tussen de nieuwe centra in 
stadsdeelcentra en de centra van de groeikernen. 
In de dorpskernen is weinig sprake van kantoren 
en onderwijsvoorzieningen. De nieuwe centra 
op universiteitsterreinen kenmerken zich door 
afwezigheid van winkels en bestuurlijke 
functies. Ook in nieuwe centra op transitiegebie-
den zijn winkels ondervertegenwoordigd. Wel is 
hier sprake van een groot metrage kantoren. 
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4 »  Het proces van stedelijke ontwikkeling

De planning en realisatie van nieuwe centra komen 
tot stand door de interactie tussen diverse actoren 
die zijn betrokken bij de stedelijke ontwikkeling. Deze 
opereren binnen een specifieke institutionele context 
die in de loop van de tijd aan verandering onderhevig 
is. Voor de Nederlandse situatie na de Tweede 
Wereldoorlog is deze beschreven in het volgende 
hoofdstuk. Binnen een institutionele context genereren 
actoren activiteiten die leiden tot uitbreiding of 
herontwikkeling van de bebouwing van het stedelijke 
gebied. In dit hoofdstuk staat het karakter van dit 
proces van stedelijke ontwikkeling centraal. De eerste 
paragraaf behandelt de actoren die zijn betrokken 
bij de stedelijke ontwikkeling. Vervolgens is in 
paragraaf 4.2 beschreven hoe het proces van stedelijke 
ontwikkeling zich doorgaans voltrekt. In de derde 
paragraaf is de regimetheorie toegelicht waarmee 
het stedelijke ontwikkelingsproces, dat heeft geleid 
tot het ontstaan van nieuwe centra, verklaard zou 
kunnen worden. Op basis hiervan is in paragraaf 4.4 een 
conceptueel model gepresenteerd dat een mogelijke 
verklaring vormt voor het ontstaan van aanbod in 
nieuwe centra. Aan de hand van het model zijn tevens 
een tweetal hypothesen geformuleerd. De falsificatie 
van de hypothesen en de beantwoording van de 
centrale onderzoeksvraag vond plaats op basis van de 
onderzoeksresultaten van een viertal casestudies.  
In paragraaf 4.5 is beschreven hoe de selectie van deze 
casestudies tot stand is gekomen. 
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4.1 »  Actoren in de stedelijke 
ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling en centrumontwikke-
ling in het bijzonder komen tot stand in een 
complex interactieproces tussen diverse actoren 
zoals de overheid, projectontwikkelaars, 
woningcorporaties, beleggers, (grote) gebruikers 
en adviesbureaus. Al deze partijen handelen aan 
de hand van eigen specifieke doelstellingen.  
In de beoogde stedelijke ontwikkeling dienen  
al deze doelstellingen, die onderling sterk 
kunnen afwijken, gerealiseerd te worden.  
De actoren bestaan uit vier hoofdgroepen: 
de overheid, de financiële sector, de bouwsector 
en de gebruikers.

4.1.1 »  De overheid

De overheid bestaat uit meerdere bestuurslagen 
met op ieder niveau politici en ambtenaren. 
Fainstein en Fainstein (1983) stelden dat het van 
belang is om onderscheid te maken tussen de 
overheid als geheel en de gekozen politici. De 
overheid als geheel is namelijk veel stabieler 
omdat hier ook de ambtenaren toe behoren. 
Keating (1991) voegde hieraan toe dat politici en 
ambtenaren vaak dezelfde belangen hebben en 
elkaar nodig hebben om problemen op te lossen. 
Op het moment dat ambtenaren eigen doelstel-
lingen hanteren, beperken ze de slagkracht van 
de politici en ontstaan er conflicten. Volgens 
Elkin (1987) is er voldoende bewijs dat ambtena-
ren centrale actoren zijn binnen de stedelijke 
politiek. Ze hebben autonomie en grote invloed 
op belangrijke politieke en budgettaire beslissin-
gen. De overheid wordt nogal eens als een 
‘veelkoppig monster’ beschouwd. Volgens 
Adams (1994) is de private sector er handig in 
om de verschillende onderdelen van de publieke 
sector tegen elkaar uit te spelen. 

Een belangrijk kenmerk van de overheid is dat 
deze niet winstgedreven is. In de afgelopen 
decennia is er echter wel sprake van een zekere 

winstdoelstelling bij bepaalde delen van de 
lokale overheid. Zo tracht het grondbedrijf het 
saldo tussen inkomsten en uitgaven te optimali-
seren. Daarnaast participeren een aantal 
gemeenten in publiek-private samenwer-
kingsconstructies, waarbij sprake is van 
risicodeling. Volgens Elkin (1987) proberen 
lokale bestuurders de waarde van hun bezittin-
gen te vergroten door investeringen naar de stad 
te trekken. Hierbij stimuleren ze de vastgoedsec-
tor niet alleen om te ontwikkelen, maar initiëren 
ze zelf ook projecten. Gezien hun omvangrijke 
grondbezit profiteren ze hier direct van. 
Stadsbestuurders kunnen stedelijke ontwikke-
ling niet afdwingen, maar zij kunnen deze wel 
stimuleren. Alle maatregelen die de overheid 
hiertoe inzet, zijn volgens Elkin gericht op het 
terugdringen van de risico’s, verlaging van de 
kosten en verhoging van de kans op winst. 
Volgens Phelps (2010) is de rol van de overheid 
bij de ontwikkeling van postsuburbia nog 
nauwelijks verkend.
In Nederland is de overheid een bepalende factor 
in de stedelijke ontwikkeling. Enerzijds omdat ze 
een prominente rol vervult in de institutionele 
context. Anderzijds omdat de overheid een 
belangrijke rol heeft in de stedelijke ontwikke-
ling. Doordat in Nederland veel grond in 
eigendom is van gemeenten, zijn deze bepalend 
in de gronduitgifte. Daarnaast drukken ze een 
stevig stempel op de planvorming, doordat ze de 
bestemming bepalen en in veel gevallen de 
randvoorwaarden voor de (her-)ontwikkeling 
van een gebied. Volgens Buitelaar en Segeren 
(2011) is de stedelijke ontwikkeling leidend voor 
het bestemmingsplan en niet andersom. De 
functiewijziging in een bestemmingsplan heeft 
grote invloed op de waarde van de grond en 
daardoor op de financiële haalbaarheid van een 
project. De lokale overheid gebruikt de bevoegd-
heid om bestemmingsplannen te wijzigen voor 
het sturen van stedelijke ontwikkeling in de door 
haar gewenste richting (Buitelaar & Sorel, 2010).
Door de ontwikkeling van polycentrische regio’s 
worden lokale overheden in toenemende mate 
geconfronteerd met problemen die de gemeente-
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grenzen overstijgen. Vanuit deze achtergrond 
proberen veel steden hun grondgebied te 
vergroten (Meyers e.a., 2003). Op het gebied van 
detailhandel heeft volgens De Soet (2012) de 
overheid de rol om op evenwichtige wijze de 
diverse belangen af te wegen en te behartigen. 
Hierbij gaat het om sectorale belangen (onderne-
mers, consumenten) tegenover sectoroverstij-
gende belangen (milieu, veiligheid, monumen-
tenzorg, vitale steden). De betreffende rol vloeit 
volgens haar voort uit de wettelijke kaders, maar 
is ook het gevolg van beleidsvrijheid die de 
betreffende kaders bieden.

4.1.2 »  De financiële sector

Private partijen streven naar continuïteit van de 
bedrijfsvoering en het vergroten van hun winst. 
Voor de stedelijke ontwikkeling zijn er binnen de 
private sector twee sectoren vooral van belang: 
de bouw- en de financiële sector. De financiële 
sector heeft een tweeledige functie. Enerzijds 
speelt deze een rol in de financiering van het te 
realiseren vastgoed. Anderzijds is deze sector 
van belang als afnemer van het vastgoed. In het 
laatste geval is sprake van beleggingen. 

De meeste vastgoedontwikkelingen worden 
gefinancierd door externe bronnen. Projectfi-
nanciering is de financiering van een specifieke 
economische eenheid (het project) waarbij de 
geldgever in eerste instantie kijkt naar de 
kasstromen en winsten van deze economische 
eenheid om als bron van financiering te dienen, 
waarvan de lening moet worden terugbetaald en 
waarbij de activa het onderpand voor de lening 
zijn (Hörchner, 2008). Banken zijn belangrijke 
geldverstrekkers. De partijen die geld lenen, 
hebben recht op rente, maar niet op ontwikke-
lingswinst. Maar een financier kan ook partici-
peren in de risico ś en winsten van een ontwik-
keling.

Beleggen in onroerend goed betreft het direct of 
indirect vastleggen van vermogen in onroerend 

goed met het doel om uit de exploitatie en 
verkoop een toekomstige stroom geldelijke 
opbrengsten te realiseren. Van direct beleggen is 
sprake als de eigenaar rechtstreeks eigenaar is 
van het vastgoed of eigenaar van de financiële 
vermogenstitels die recht geven op de opbreng-
sten van het vastgoed, waarbij de belegger zowel 
een meerderheidsbelang heeft als zeggenschap 
over het management van het vastgoed. Bij 
indirect beleggen is hier geen sprake van en is de 
belegger in het bezit van aandelen of participa-
tiebewijzen van onroerendgoedfondsen en 
-ondernemingen (Van Gool e.a., 2007). Een 
belegger koopt en verkoopt oud- en nieuwbouw 
in de investeringsmarkt. Hij is geïnteresseerd in 
het rendement op de investering. Hiertoe wordt 
de ‘Internal Rate of Return’ (IRR) gebruikt. Dit 
rendementsbegrip gaat over het interne rende-
ment over een langere periode (Salemi, 2008). 
Een ideale investering combineert drie essentië-
le kwaliteiten: veiligheid, liquiditeit en winst. De 
winst kan zowel betrekking hebben op de 
huursom als op de waardeontwikkeling van het 
vastgoed. Hierbij is van belang dat de waarde 
van het vastgoed minimaal stijgt met de inflatie. 
Voor beleggers bestaan de risico’s uit leegstand, 
hoge kosten van onderhoud en beheer, lage 
inkomsten door economische veroudering van 
het gebouw en wijzigingen in de wetgeving. De 
vastgoedbeleggersmarkt heeft meer relatie met 
andere beleggingsmarkten (aandelen, obligaties) 
dan met de gebruikers- en ontwikkelingsmark-
ten van vastgoed. Het rendement dient goed te 
presteren ten opzichte van het rendement van 
aandelen en obligaties. Investeerders kunnen 
bestaan uit institutionele beleggers, vastgoedbe-
leggingsfondsen, particuliere beleggers en 
vastgoedmaatschappijen van grootwinkelbedrij-
ven. Als vreemde eend in de bijt van de financiële 
sector fungeren de grondeigenaren.

4.1.3 »  De bouwsector

Nozeman (2013) definieert projectontwikkeling 
als het toevoegen van waarde aan een locatie 
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door het initiëren, ontwikkelen, en realiseren 
van nieuwbouw dan wel via functiewijziging 
van bestaand vastgoed. Dat kunnen woningen 
zijn, kantoorruimten, bedrijfshallen, winkels, 
recreatief vastgoed of een combinatie daarvan. 
De projectontwikkelaar draagt gedurende het 
proces het financiële risico, tot het moment dat 
het gerealiseerde vastgoed is verkocht of 
verhuurd. De beloning die de projectontwikke-
laar hiervoor krijgt, is een opslag op de kostprijs 
van het project: de winst- en risicopremie. 
Projectontwikkelaars zijn actief op de vastgoed-
markt. Vastgoed betreft de grond en het gebouw 
dat erop staat. De infrastructuur valt hier dus 
buiten (Fokkema, 2010; Ruigrok, 2012). 

Projectontwikkelaars zoeken naar mogelijkhe-
den om de waarde van land of bezit door middel 
van investeringen of functiewijziging te vergro-
ten. Hierbij streven ze naar het maximaliseren 
van de winst op investeringen. Dit leidt onver-
mijdelijk tot het zoeken naar schaalvoordelen en 
besparingen in de ontwikkelingskosten (Adams, 
1994; Guy, 2007). Door de kredietcrisis behoort 
het investeren van eigen vermogen in project-
ontwikkeling, vooral in grond en gebouwen, tot 
het verleden. Ontwikkelaars trachten andere 
partijen op basis van hun waardepropositie te 
‘verleiden’ tot het doen van de vereiste investe-
ringen. Het wegvallen van de rol van investeer-
der beperkt ook sterk de andere rollen van de 
ontwikkelaar (Nozeman, 2013). In tegenstelling 
tot de belegger heeft de projectontwikkelaar een 

Projectontwikkelaars zoeken naar mogelijkheden om de waarde van land of bezit door middel van 
investeringen of functiewijziging te vergroten: Walburg in Zwijndrecht
Bron: Auteur
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kortetermijnbelang. Er is echter geen strikte 
scheiding tussen projectontwikkelaars en 
investeerders in vastgoed omdat ontwikkeling 
ook door financiële organisaties plaats kan 
vinden. Bekende voorbeelden op de Nederlandse 
markt zijn ASR Vastgoed en Bouwfonds 
(onderdeel Rabo Vastgoedgroep). Daarnaast zijn 
er de projectontwikkelaars die zijn gelieerd aan 
een bouwbedrijf. Voorbeelden zijn Ballast 
Nedam, Heijmans en BAM. Een derde categorie 
betreft de ontwikkelende beleggers zoals BPF, 
Amvest, Vesteda, Corio en Unibail Rodamco. 
Deze ontwikkelen veelal voor eigen portefeuille. 
Een vierde categorie zijn de onafhankelijke 
ontwikkelaars zoals LSI, Synchroon, Provast en 
OVG. Tot slot zijn er ontwikkelaars die onder-
deel uitmaken van bedrijven die niet primair 
actief zijn in de vastgoedsector zoals Ahold en 
Schiphol Real Estate (Fokkema, 2010). Door de 
crisis op de vastgoedmarkt is de rol en positie 
van projectontwikkelaars sterk veranderd. 
Onder andere door de verschuiving van een 
aanbodgerichte naar een vraaggerichte markt.

Een andere belangrijke actor binnen de bouw-
sector zijn de woningcorporaties. Deze instellin-
gen waren voorheen uitsluitend gericht op de 
realisatie van woningen in de sociale huursector. 
Na de verzelfstandiging in de jaren negentig 
door Heerma hebben deze organisaties project-
ontwikkeling als nevenactiviteit ontplooid. Wel 
ligt, naast de realisatie van vrijesectorwoningen 
en commercieel vastgoed, de belangrijkste focus 
nog steeds op de realisatie en exploitatie van 
sociale huurwoningen. Een belangrijk onder-
scheid met projectontwikkelaars is bovendien 
dat woningcorporaties het gerealiseerde 
vastgoed in eigendom behouden. Sinds de crisis 
op de vastgoedmarkt en de financiële problemen 
die dit tot gevolg had voor een aantal woningcor-
poraties die zich als projectontwikkelaar waren 
gaan gedragen, zijn deze zich weer in toenemen-
de mate op hun kernactiviteit gaan richten: 
sociale woningbouw.

De bouwbedrijven dragen zorg voor de uitvoe-
ring van de bouwwerkzaamheden. Zij krijgen 
opdracht van de projectontwikkelaar voor de 
realisatie van het vastgoed. Op hun beurt geven 
deze aannemers weer opdracht aan talloze 
andere bedrijven in de bouwsector zoals 
timmerbedrijven, loodgieters, elektriciens, voor 
de constructie van specifieke onderdelen. In 
Nederland is deze markt sterk gefragmenteerd.

4.1.4 »  De gebruikers

De gebruikersmarkt bestaat uit bedrijven, 
bewoners en detaillisten, evenals exploitanten 
van vrijetijdsvoorzieningen en overige voorzie-
ningen. Bedrijven en bewoners zijn tevens de 
eindgebruikers. Bedrijven zijn vooral geïnteres-
seerd in de gebruikswaarde en zaken die te 
maken hebben met de productiviteit van het 
bedrijf, exploitatiekosten, uitstraling, comfort, 
gemak en efficiency. Bewoners richten zich 
vooral op de prijs en kwaliteit van de woning en 
de woonomgeving. Het vestigingsgedrag van 
detaillisten en exploitanten van commerciële 
voorzieningen laat zich sterk leiden door de 
voorkeur van de uiteindelijke bezoekers. De 
bestedingen van deze bezoekers bepalen immers 
het uiteindelijke succes. Volgens Ploegmakers en 
Verwaaijen (2012) is de rol van de consument 
veranderd naar een belangrijke speler in de 
overgang van een aanbodgestuurde naar 
vraaggestuurde economie.
Bij de ontwikkeling van nieuwe centra hebben, 
in vergelijking met andere gebruikers, vooral de 
winkelketens en de exploitanten van vrijetijds-
voorzieningen naar verwachting een aanzienlij-
ke invloed. Deze partijen zijn immers in hoge 
mate bepalend voor het succesvol functioneren 
van de beoogde centrumstedelijke ontwikkeling. 
Projectontwikkelaars hebben de gewoonte om in 
zee te gaan met de meest efficiënte en productie-
ve winkelformules en niet met startende en 
marginale winkelbedrijven (Frieden & Sagalyn, 
1989). Het zijn dan ook alleen de grotere 
winkelketens die invloed hebben op het proces 
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van stedelijke ontwikkeling. De overige retailers 
hebben over het algemeen weinig controle op dit 
proces en hun locatiebeslissingen zijn vooral 
volgend op de activiteiten van de andere actoren 
(Evers, 2004).
Bedrijven en bewoners die opteren voor vast-
goed in centrumgebieden fungeren meestal niet 
rechtstreeks binnen het proces van stedelijke 
ontwikkeling. Indien sprake is van grote 
bedrijven kan dit echter wel het geval zijn. In de 
meeste gevallen zijn het echter de projectont-
wikkelaars en beleggers die indirect de belangen 
van kantoorhoudende bedrijven en bewoners 
vertegenwoordigen. Voor de projectontwikke-
laars is het immers noodzakelijk om het com-
mercieel vastgoed en de woningen met een 
aantrekkelijk rendement en een redelijke 
afzetsnelheid van de hand te kunnen doen. Voor 
beleggers is het cruciaal dat de eindgebruikers 
het vastgoed ook daadwerkelijk huren. 

4.2 »  Het ontwikkelingsproces

De NEPROM verdeelt het proces van projectont-
wikkeling in vier opeenvolgende fasen: 1. de 
initiatief- of startfase; 2. de ontwikkelingsfase; 3. 
de realisatiefase; en 4. de exploitatie- of  
beheerfase. Deze indeling wordt ook bij andere 
auteurs aangetroffen. Voor het onderzoek naar 
het ontstaan van nieuwe centra is vooral de 
eerste fase van belang. De initiatieffase vangt aan 
wanneer een of meerdere partijen besluiten een 
potentiële ontwikkelingslocatie te bestuderen op 
afzetmogelijkheden en haalbaarheid, zowel 
maatschappelijk, technisch als bestuurlijk. Het 
ontwikkelen van een visie op de ontwikkeling en 
het daaropvolgende haalbaarheidsonderzoek zijn 
onderdelen van de initiatieffase (Nozeman, 
2010). Het initiatief komt voort uit externe 
factoren op het gebied van economie, politiek en 
demografie. Deze leiden tot een bepaalde vraag 
naar vastgoed. De private partijen reageren 
hierop en willen hier samen met de overheid aan 
tegemoet komen met de ontwikkeling van 
aanbod op een locatie (Adams, 1994). Het 

initiatief voor stedelijke ontwikkeling kan zowel 
afkomstig zijn van de overheid als van private 
partijen en kent verschillende soorten aanleidin-
gen: 1. een bestaande gebruiker van vastgoed 
zoekt andere of aangepaste huisvesting en wil 
hiervoor een gespecialiseerde partij inzetten; 2. 
een (bijvoorbeeld) gemeentelijke overheid 
schrijft een prijsvraag uit voor de (her)ontwikke-
ling van een gebied, al dan niet op basis van een 
globaal programma; 3. een onroerendgoedeige-
naar wil zijn eigendom verkopen; 4. een ontwik-
kelaar of belegger onderzoekt de markt van 
bepaalde functies (winkels, woningen, kantoren, 
bedrijfsruimten) en ontdekt daarbij witte 
vlekken; 5. een ontwikkelaar heeft een interes-
sant idee, werkt dat uit tot een concept en 
verwerft een locatie om het uit te voeren. Het 
soort plannen in de initiatieffase varieert. Dit is 
vooral afhankelijk van de schaal van de ontwik-
keling. Indien het een bescheiden opstalontwik-
keling betreft zoals een complex woningen of een 
kantoorgebouw, dan is een massa/volumestudie 
of een schetsontwerp een geëigend middel. Gaat 
het om een gebiedsontwikkeling, dan is een 
masterplan of stedenbouwkundig plan een 
veelgebruikt startdocument (Nozeman, 2010). In 
een gebiedsontwikkeling wordt een gebied 
opnieuw ingevuld. Daarbij worden verschillende 
functies, zoals ondergrondse en bovengrondse 
infrastructuur, wonen, werken, groen en 
recreatie, gecombineerd. Het bouw- en woonrijp 
maken van een gebied, de verwerving en verkoop 
van grond worden gevat in de grondexploitatie, 
de ontwikkeling van het vastgoed in de opstalex-
ploitatie. Daarnaast vindt planontwikkeling 
plaats voor het bouw- en woonrijp maken en de 
ontwikkeling van het vastgoed. Gebiedsontwik-
keling is dus een combinatie van een grond- en 
opstalexploitatie en planontwikkeling. Daar 
waar deze elkaar versterken, ontstaat een 
kwalitatieve en/of financiële meerwaarde (Min. 
VROM e.a., 2009). Een masterplan of steden-
bouwkundig plan is geen gedetailleerd plan, 
maar een integrale visie met de beoogde functies 
in een vlekkenplan. Tevens is de financiering van 
het plan erin opgenomen (VROM-raad, 2004). 
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Vervolgens wordt in veel gevallen aan project-
ontwikkelaars gevraagd hun visie op het plan te 
geven (marktconsultatie). Op basis hiervan 
selecteert een gemeente over het algemeen de 
uiteindelijke projectontwikkelaar(s) die worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan een prijs-
vraag. Soms wordt in deze fase ook al een 
belegger betrokken. Een andere mogelijkheid is 
dat de gemeente zelf zorg draagt voor een 
gedetailleerd plan en vervolgens een tenderpro-
cedure uitschrijft. Aan de hand van een pro-
gramma van eisen kunnen projectontwikkelaars 
dan een plan indienen in combinatie met een 
bieding op de grond. De gemeente selecteert 
vervolgens het plan dat het beste aansluit op de 
geformuleerde selectiecriteria zoals prijs en 
kwaliteit. 
Nozeman (2010) geeft aan dat bij gebiedsontwik-
kelingen de gemeenten meestal de initiatiefne-
mer zijn. De rol van de gemeente beperkt zich 
hierbij niet tot de ruimtelijke randvoorwaarden 
maar strekt zich uit tot het zorgdragen voor een 
juridisch sluitend kader en fysieke maatregelen 
om de gewenste ruimtelijk ontwikkeling 
mogelijk te maken. Primair gaat het dan om 
infrastructuur en grond(prijs)politiek. In 
sommige gevallen gebeurt dit ook om de 
realisatie van vastgoed zeker te stellen door het 
aangaan van huurverplichtingen of huurgaran-
ties. In toenemende mate is sprake van gezamen-
lijk opdrachtgeverschap van overheid en 
ontwikkelaar. Bij centrumontwikkelingen in 
bestaand stedelijk gebied is het risicoprofiel hoog 
(Min. VROM e.a. 2009). Bovendien vraagt de 
initiatieffase een forse investering van mens-
kracht en financiën. Vanuit dit perspectief is in 
veel gevallen sprake van een intentie-overeen-
komst met als doel de haalbaarheid van de 
ontwikkeling te onderzoeken. Hierbij komen de 
partijen overeen dat de samenwerking geduren-
de een bepaalde periode exclusief is, dat men 
over en weer informatie zal uitwisselen en dat 
men bij gebleken haalbaarheid de samenwerking 
voort zal zetten.
Indien een projectontwikkelaar de grond of 
opstallen in eigendom heeft of kan krijgen, neemt 

deze veelal zelf het initiatief voor de planvorming 
om een gebied te ontwikkelen. 
Een belangrijk onderdeel van de initiatieffase 
heeft betrekking op de haalbaarheid van een 
project. Volgens Adams (1994) wordt dit op vijf 
manieren getest. In de eerste plaats moet de 
eigendomssituatie de ontwikkeling haalbaar 
kunnen maken. In de tweede plaats moet de 
overheid de ontwikkeling toestaan en moet deze 
passen binnen de wet- en regelgeving. In de 
derde plaats moet het project financieel haalbaar 
zijn. In de vierde plaats moet de locatie fysiek 
geschikt zijn voor de beoogde ontwikkeling. Tot 
slot dient het project markttechnisch haalbaar te 
zijn. Op grond van deze haalbaarheidsanalyse 
kan het ontwikkelingsproces stopgezet worden 
of doorgaan.

De tweede fase betreft de ontwikkelingsfase. 
Deze bestaat uit het opstellen van een program-
ma van eisen, een ontwerp, toetsing van het 
ontwerp aan de randvoorwaarden en een 
uitvoeringsbestek. De ontwikkelingsfase start 
als er sprake is van een verworven positie en als 
de initiatiefnemers overtuigd zijn dat er uitzicht 
is op een winstgevend project. Dit moet blijken 
uit een door een bevoegde directie goedgekeurd 
document met een akkoord voor nadere uitwer-
king. Bij grote projectontwikkelaars wordt dit 
wel het ontwikkelingsexposé genoemd (Noze-
man, 2010). Een belangrijk onderdeel betreft de 
financiering. Deze is gebaseerd op toekomstige 
inkomsten uit verkoop of verhuur van vastgoed 
evenals overheidsfondsen met aftrek van de te 
maken kosten. Samen dient dit te resulteren in 
een positief saldo dat wordt uitgedrukt in de 
IRR. Ook moet de onderneming financiële 
middelen verkrijgen om de investeringen te 
realiseren. Projectontwikkelaars zullen alles in 
het werk stellen om de woningen of het commer-
ciële vastgoed vooraf (vanaf de tekening) te 
verkopen en/of te verhuren. Vooral omdat dit het 
risico van de beoogde ontwikkeling in hoge mate 
beperkt. 
Meestal treden de projectontwikkelaars in 
contact met de beleggers. Maar dit contact kan 
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ook tot stand komen door de gemeentelijke 
overheid. Een belangrijke overweging hierbij is 
dat een belegger, net als een gemeente, een 
langere planningshorizon heeft dan een project-
ontwikkelaar waardoor de kwaliteit van de 
stedelijke ontwikkeling beter gewaarborgd is. Op 
het moment dat de projectontwikkelaar voldoen-
de zekerheid heeft over de verkoop wordt met de 
gemeente een uitvoeringscontract getekend 
waarbij wederzijdse afspraken worden gemaakt 
over de realisatie van het project.
Korthals Altes e.a.(2004) en VROM e.a. (2009) 
maken voor de samenwerking tussen publieke 
en private partijen onderscheid in drie varianten. 
De eerste variant betreft publieke ontwikkeling 
met uitvoering door private partijen. De 

overheid (gemeente) verwerft alle gronden en 
draagt zorg voor de planvorming en de grondex-
ploitatie. De inbreng van private partijen beperkt 
zich tot het uitvoeren van het door de gemeente 
opgestelde plan. De tweede variant betreft 
publiek-private samenwerking. Deze kenmerkt 
zich doordat in de projectfase sprake is van enige 
vorm van risicodeling. De samenwerking kan 
vorm krijgen door gezamenlijk het programma 
voor de locatie vast te stellen of afspraken te 
maken over financiële risico’s. Binnen deze vorm 
van samenwerking is sprake van een gemeen-
schappelijke grondexploitatie. De derde variant 
betreft een geheel private ontwikkeling binnen 
een publiekrechtelijk kader. Het project wordt 
voor eigen rekening en risico van een private 

De projectontwikkelaar denkt goed na over het daadwerkelijk starten van de bouw. De bouwkosten 
maken vaak de helft uit van de totale investering en als de bouw is gestart, is er geen weg terug. De bouw 
van Leidsche Rijn Centrum
Bron: Auteur
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partij uitgevoerd. De bemoeienis van de gemeen-
te met de programmatische invulling en de 
inrichting is beperkt. Eventueel wordt dit wel op 
afstand gestuurd door het stellen van randvoor-
waarden. 

De derde fase betreft de realisatie. Allereerst 
vindt hierbij aanpassing plaats van het voorlopi-
ge ontwerp tot een definitief ontwerp met 
bestek. Vervolgens vindt selectie plaats van een 
bouwbedrijf. De projectontwikkelaar denkt goed 
na over het daadwerkelijk starten van de bouw. 
De bouwkosten maken vaak de helft uit van de 
totale investering en als de bouw is gestart, is er 
geen weg terug (Neprom, 2000). 
De vierde fase betreft de exploitatie- of  
beheerfase. Hierbij vindt verkoop of verhuur van 
het vastgoed plaats aan de belegger of gebrui-
kers. Winkelcentra worden veelal verkocht aan 
één belegger. Kantoren kunnen verkocht worden 
aan zowel een belegger als een eindgebruiker. 
Woningen aan particulieren, een belegger of een 
woningcorporatie. Het beheer van vastgoed kan 
door de eigenaar zelf plaatsvinden of uitbesteed 
worden aan gespecialiseerde organisaties. 

4.3 »  Regimetheorie

Bij het onderzoek naar het ontstaan van nieuwe 
centra is gebruik gemaakt van de inzichten die 
zijn voortgekomen uit de regimetheorie waar-
van Clarence Stone de belangrijkste grondlegger 
is. De theorie bestaat uit constellaties van 
publieke en private macht binnen een structu-
reel gedefinieerde context. Het lokale bestuur 
wordt hierbij gezien als de resultante van zowel 
economische als politieke macht waarbij de 
samenstelling en balans daartussen van stad tot 
stad varieert (Keating, 1991). In deze paragraaf 
wordt allereerst beschreven hoe de regimetheo-
rie zich verhoudt tot andere theorieën die zich 
richten op het besluitvormingsproces binnen de 
stedelijke ontwikkeling. Vervolgens is toegelicht 
wat de kenmerken van een regime zijn en wat de 
functie is voor het functioneren van het lokale 

bestuur. Ook de diverse soorten regimes komen 
aan bod. Speciale aandacht gaat uit naar de 
verschillende vormen van macht die binnen een 
regime actief zijn. Tot slot is aangegeven 
waarom vooral de regimetheorie geschikt is 
voor het onderzoek naar het ontstaan van 
nieuwe centra.

4.3.1 »  Positie en kenmerken  
regimetheorie

Clarence Stone definieert een urban regime als 
‘the informal arrangements by which public bodies 
and private interests function together in order to 
be able to make and carry out governing decisions’ 
(1989, p.6). Volgens hem is het conventionele 
model van stedelijke politiek dat van sociale 
controle. Stone presenteert een alternatief in de 
vorm van het ‘sociale productiemodel’. Dit is 
gebaseerd op de vraag hoe, in een wereld van 
beperkte en verspreide autoriteit, actoren over de 
grenzen van de instituties heen samenwerken 
om hiermee de capaciteit te creëren om te 
besturen en significante publieke resultaten te 
boeken. 
De regimetheorie heeft overeenkomsten met de 
Marxistisch structuralisten uit de jaren zeventig 
van de vorige eeuw, die aangaven dat de controle 
van private partijen over bronnen (zoals grond 
en vastgoed) en investeringen hen een bevoor-
rechte positie gaven in relatie tot de besluitvor-
ming binnen de overheid (Stoker, 1995). Een 
belangrijk verschil is echter dat de regimetheo-
rie, in tegenstelling tot de Marxisten, de politiek 
niet beschouwt als afgeleide van de economi-
sche structuur. De regimetheorie acht het 
onwaarschijnlijk dat in een complexe wereld een 
enkele groep de mogelijkheid heeft om controle 
uit te oefenen. Volgens Elkin (1987) is er geen 
sprake van economisch determinisme, maar rea-
geren politieke leiders op de economische 
context. Hierbij spelen ook andere overwegin-
gen een rol, zoals het bereiken van hun politieke 
ambities en herverkiezing, alsmede de invloed 
van de kiezers.



102

Ook met de pluralisten heeft de regimetheorie 
het nodige raakvlak. Het pluralisme benadrukt 
de verscheidenheid van groeperingen die 
effectieve politiek afhankelijk maakt van open 
onderhandeling. Beide theorieën gaan uit van 
een bevoorrechte positie van het bedrijfsleven, 
richten zich op de beperkingen van een effectie-
ve democratie en op een complexe en gefrag-
menteerde besluitvorming van de overheid. In 
tegenstelling tot de pluralisten gaat de regime-
theorie er echter vanuit dat de politieke organi-
satie geen grootschalige participatie en invloed 
van de bevolking faciliteert, zich niet richt op 
competitieve onderhandelingen met een open 
einde en niet snel geneigd is te beantwoorden 
aan de wensen van het electoraat of de eigen 
voorkeuren. Daarentegen wil de overheid 
samenwerken met diegenen die beschikken over 
bronnen die essentieel zijn om een aantal 
politieke doelen te behalen. Ook in vergelijking 
met de hyperpluralisten trekt de regimetheorie 
andere conclusies. Deze zijn namelijk van 
mening dat het groot aantal belangen, de 
zwakke overheid en de schaal van de sociaaleco-
nomische problematiek leiden tot politieke 
instabiliteit en een gefragmenteerd en ineffectief 
besluitvormingsproces. De regimetheorie gaat er 
echter vanuit dat er te midden van de diversiteit 
en complexiteit binnen het politieke systeem 
bestuurscapaciteit ontstaat (Stoker, 1995). 
Keating (1991) toonde aan dat de stedelijke 
politiek wordt beperkt door het intergouverne-
mentele systeem en de private controle van 
bronnen. Zijn onderzoeksresultaten bevestigen 
gedeeltelijk dat de lokale overheid hierbij in een 
spagaat zit: enerzijds om zich te voegen naar de 
eigenaren van het kapitaal, die over het alge-
meen geen gelijkheid nastreven, anderzijds 
vanwege de wens om sociale rechtvaardiging te 
bereiken. Het betreffen hier geen determineren-
de factoren (constanten), maar variabelen in tijd 
en plaats. Stone (1986) geeft aan dat instituties en 
actoren in het moderne stedelijke systeem zich 
in een extreem complex web van relaties van 
onderlinge afhankelijkheid bevinden. Binnen de 
regimetheorie staat deze complexiteit centraal. 

Ook fragmentatie en een gebrek aan consensus 
karakteriseren het systeem. Door de complexi-
teit en fragmentatie is de capaciteit van de staat 
om als autoriteit te controleren beperkt en richt 
haar rol zich vooral op het mobiliseren en 
coördineren van bronnen. 

4.3.2 »   De functie van regimes voor het 
stedelijk bestuur

Ook al heeft de lokale overheid bestuursverant-
woordelijkheid over de stad, het ontbreekt haar 
aan bronnen en autoriteit om zonder de steun en 
samenwerking met belangrijke private partijen 
effectief te opereren (Stone, 1989). Binnen het 
complexe stedelijke systeem zoeken de betrok-
ken actoren daarom partners die het meest 
bruikbaar zijn, vooral omdat ze beschikken over 
complementaire en essentiële bronnen.  
De sterke fragmentatie van de moderne maat-
schappij versterkt de waarde van samenwerking 
tussen institutionele actoren. Als deze niet 
ontstaat, is er sprake van machteloosheid.  
De basis voor de vorming van stedelijke regimes 
ligt daarom in feite in de onderlinge complemen-
tariteit. Er bestaan niet overal stedelijke regimes, 
het kost inspanning om een veelheid van 
verschillende partijen met verschillende 
achtergrond effectief op elkaar te betrekken.  
De regimes van de verschillende steden variëren 
daarom sterk, maar hebben wel als gemeen-
schappelijk kenmerk dat ze zoveel instituties 
omvatten en dat de samenwerking hiertussen zo 
sterk is dat het mogelijk is om de overheidsdoel-
stellingen te realiseren (Stone, 1989). Het 
openbare bestuur wordt volgens Stone (1993) 
gevormd door: 1. de samenstelling van de 
bestuurscoalitie in de gemeenschap; 2. de aard 
van de relaties tussen de leden van de bestuurs-
coalitie; 3. de bronnen die de leden meebrengen 
binnen de bestuurscoalitie. De leden van het 
regime maken hun politiek binnen de institutio-
nele context, die zowel problemen als mogelijk-
heden biedt.
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Deelname aan de bestuurscoalitie van een stad 
wordt bepaald door de mate waarin een actor 
beschikt over de mogelijkheid om bronnen aan 
te spreken en zo activiteit te ontketenen (Stone, 
1989). Gezien de afhankelijkheid van het lokaal 
bestuur, in de context van de Verenigde Staten 
van inkomsten die door de private sector gegene-
reerd worden, maakt daar in de praktijk vooral 
de bezittende klasse en in mindere mate de 
middenklasse deel uit van een regime.  
De invloed via de politieke stem legt daarom 
vaak minder gewicht in de schaal (Fainstein & 
Fainstein, 1983). De sleutelparticipanten in 
regimes zijn de overheid en het bedrijfsleven. 
Stone (1989) concludeerde met zijn analyse van 
het regime in Atlanta dat de zakenelite zich zeer 

actief opstelt. Ook Fainstein en Fainstein (1983) 
toonden aan dat er sprake is van een symbioti-
sche relatie tussen het gemeentebestuur en de 
private sector. Door verbindingen aan te gaan 
met de overheid krijgt het bedrijfsleven veel 
meer voor elkaar dan zonder. Aangezien dit ook 
voor de overheid geldt, biedt samenwerking voor 
beide partijen voordelen. Het is dus niet zo dat 
de private sector de publieke sector manipuleert 
om vastgoedontwikkeling tot stand te brengen, 
maar er is sprake van een gemeenschappelijk 
belang en doelstelling (Elkin, 1987).
Ook andere actoren kunnen deelnemen aan 
regimes zoals vertegenwoordigers van non-pro-
fitorganisaties en vakbondsleiders. Stoker (1995) 
geeft aan dat naast deze actoren, vooral in 

Het ontbreekt de lokale overheid aan bronnen en autoriteit om zonder de steun en samenwerking met 
belangrijke private partijen effectief te opereren (Stone, 1989): netwerkborrel op stand gemeente Den 
Haag op de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam
Bron: GADH



104

Europa, ook adviseurs en technici veel invloed 
hebben. Deze professionals worden ingehuurd 
door de gekozen lokale overheid of private 
sector. Stoker voegt hiermee, naast economische 
positie, ook kennis toe als bron om actoren 
toegang te verschaffen tot het besluitvormings-
proces.

Een regime ontstaat niet vanzelf maar dient 
opgebouwd te worden. Meestal zijn hier kosten 
aan verbonden en is er sprake van wederkerig-
heid. Het bouwen van een bestuurscoalitie 
betekent niet alleen het samenwerken van 
partijen, maar ook het uitwerken van de 
condities waaronder de samenwerking plaats 
kan vinden, inclusief de bronnen waarover de 
partijen kunnen beschikken. De relaties binnen 
een regime zijn informeel en afspraken liggen 
nooit volledig vast. Het informele karakter 
voorziet in de flexibiliteit die nodig is voor 
niet-routinematige activiteiten. Ze faciliteren 
samenwerking die binnen de normale gezagsver-
houdingen niet tot stand zou komen. Een regime 
is niet zomaar een informele groep die bij elkaar 
komt om een beslissing te nemen, maar een 
informele en relatief stabiele coalitie met 
toegang tot institutionele bronnen. Hierbij is er 
geen alomvattende gezagsstructuur aanwezig.  
De coherentie van een regime ontstaat door 
realisatie van gemeenschappelijke doelstellingen 
die anders niet bereikt konden worden: ‘A regime  
is empowering’ (Stone, 1989, 2006). Deze 
resultaten maken het mogelijk dat partijen 
samenwerken ondanks dat hun basisdoelstellin-
gen sterk kunnen verschillen. 

De uitgangspunten van de regimetheorie 
worden door Mossberger en Stoker (2001) als 
volgt bondig weergegeven: 1. Een regime is een 
informele maar stabiele groep met toegang tot 
institutionele bronnen waardoor het in staat is 
tot structurele deelname aan het bestuurlijk 
proces; 2. Regimes overbruggen de kloof tussen 
democratische zeggenschap over de overheid en 
de macht van particuliere belangen over 
economische bronnen. Naast de lokale overheid 

en private partijen kunnen ook andere groepen 
deelnemen zoals belangenorganisaties; 3. 
Samenwerking is niet vanzelfsprekend, maar 
moet opgebouwd worden. Regimes bestaan niet 
in alle steden; 4. Regimes zijn relatief stabiel en 
kunnen opeenvolgende verkiezingsperioden 
overspannen; 5. De politieke agenda van regimes 
kan verschillen en wordt beïnvloed door de 
deelnemers, hun onderlinge relatie en de 
hulpbronnen die ze inbrengen; 6. Consensus 
komt tot stand door interactie en de manier 
waarop bronnen ingebracht worden. Dit wordt 
bereikt door selectieve prikkels en het bieden 
van kleine openingen; 7. Regimes kenmerken 
zich niet noodzakelijk door een volledige 
overeenstemming in denkbeelden en waarden, 
maar historische samenwerking bevordert 
consensus over beleid.

4.3.3 »  Soorten regimes

Regimes variëren tussen steden en in de tijd. 
Daarnaast veroorzaakt ook de institutionele 
context verschillen tussen regimes. Zo zijn 
regimes in de Verenigde Staten van een andere 
orde dan in veel Europese landen. Dit komt 
vooral doordat bedrijven in de Verenigde Staten 
belasting betalen aan de lokale overheid, terwijl 
de lokale overheid in Europa vooral wordt 
gefinancierd door de nationale overheid. Binnen 
een regime geeft dit meer ruimte om te manoeu-
vreren tussen nationale voorkeuren en locale 
electorale motieven (Majoor & Salet, 2008). Een 
ander verschil is dat de Europese linkse partijen 
veel beter in staat zijn dan die in de Verenigde 
Staten om stedelijke sociale bewegingen te 
koppelen aan democratische macht (Fainstein & 
Fainstein, 1983). Ook de doelstelling van een 
regime leidt tot variatie. Vooral de stedelijke 
opgave is sterk bepalend. Zo vraagt een groot-
schalige stedelijke ontwikkelingsopgave om een 
heel ander soort regime dan een situatie waarin 
sprake is van conserverend beleid. 
Naast stedelijke regimes op lokaal niveau 
bestaan er ook bij de hogere overheden regimes 
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(Fainstein & Fainstein, 1983). Bovendien is er 
sprake van intergouvernementele regimes. Het 
is erkend dat er zelfs in systemen met een sterke 
scheiding tussen de verschillende overheden, 
sprake is van een complex patroon van samen-
werking en onderlinge afhankelijkheid (Elkin, 
1987). Volgens Keating (1991) zijn intergouverne-
mentele machtsrelaties wederkerig. Hogere 
overheden zijn voor gekozen lokale politici zowel 
een beperking als een bron van macht en 
inkomsten. De lokale invloed op de hogere 
overheden is afhankelijk van de toegangskana-
len van lokale politieke leiders, de toegankelijk-
heid van de hogere overheden en de machtsbron-
nen die beschikbaar zijn. Volgens Majoor en 

Salet (2008) is er een nieuwe context ontstaan 
waarbij vele actoren op verschillende schaal-
niveaus actief zijn, in plaats van de sterke 
nationale-lokale relatie waar voorheen sprake 
van was. Lokale en regionale ontwikkelingen 
zijn hierbij in toenemende mate onderhevig aan 
coalities tussen verschillende overheidsschalen 
(interregionaal, nationaal en internationaal). 

In zijn onderzoek naar het regime in Atlanta 
tussen 1946 en 1988 kwam Stone (1989) tot de 
conclusie dat gedurende deze periode sprake 
was van een stabiel regime. Omdat de potentie 
voor verandering altijd aanwezig is, vond hij dit 
een opmerkelijke uitkomst.

Tussen de verschillende overheden is sprake van een complex patroon van samenwerking en onderlinge 
afhankelijkheid; leden van het gemeentebestuur van Den Haag en van het Provinciaal Bestuur op weg 
naar de Tweede Kamer om in een vergadering van de Vaste Tweede Kamercommissie behoud van 
werkgelegenheid in de gemeente te bepleiten
Bron: AD
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Stoker (1995) concludeert dan ook dat de 
transitie van een regime naar een alternatief 
regime geen eenvoudig proces is. Hiervoor is een 
aanzienlijke hoeveelheid macht nodig. 

4.3.4 »  Macht in stedelijke regimes

Volgens de elitetheorie is de macht in handen 
van de heersende elite die bestaat uit een 
combinatie van private partijen en de overheid. 
Door dwang oefenen deze controle uit.  
De pluralisten gaan er daarentegen vanuit dat 
massacontrole niet mogelijk is vanwege interne 
verschillen binnen de elite en de diverse 
mogelijkheden van de bevolking om weerstand 
te bieden. Als resultaat hiervan vindt er veel 
onderhandeling plaats en komen er compromis-
sen tot stand. Stone (2006) is van mening dat 
macht niet langer beschouwd dient te worden als 
een strijd tussen de wil van actoren met ieder 
hun eigen voorkeuren. Volgens hem is in onze 
huidige gefragmenteerde maatschappij, waar 
openlijke dwang spaarzaam wordt toegepast, 
sprake van grote verschillen tussen het bezit van 
strategische informatie en de mogelijkheid om 
op basis hiervan macht uit te oefenen (Stone, 
1986). Stone (2006) maakt hierbij onderscheid in 
‘power over’ en ‘power to’. Hierbij is ‘power over’ 
de klassieke vorm van macht waarbij A zorgt dat 
B iets doet wat B anders niet zou doen. Het is een 
wilstrijd waarbij degene die wint de meeste 
macht heeft. De machtigste wint omdat hij meer 
bronnen kan mobiliseren of deze handiger kan 
aanwenden. Maar in alle gevallen hangt de 
overheersing van A af van de mate waarin B zich 
verzet of toegeeft. Bij ‘power to’ zijn individuen 
zich ervan bewust dat ze samen meer macht uit 
kunnen oefenen en verenigen zich om die reden 
in een coalitie of een regime. De aanwezigheid 
van een regime kan dit faciliteren.

4.3.5 »  Regimetheorie en het ontstaan 
van nieuwe centra

Voor het onderzoek naar het ontstaan van 
nieuwe centra in Nederland is de regimetheorie 
gehanteerd omdat deze goed aansluit op de 
betreffende problematiek. Zo heeft de regime-
theorie het uitgangspunt van een complexe en 
gefragmenteerde maatschappij waarin de 
autoriteit van de staat beperkt is en haar rol zich 
vooral richt op het mobiliseren van bronnen.  
De overheid fungeert hierbij, met haar politieke 
antenne voor de preferenties van kiezers, 
primair als katalysator voor stedelijke ontwikke-
ling. De theorie heeft ook als uitgangspunt dat 
de overheid haar doelstellingen alleen kan 
realiseren door samenwerking met andere 
partijen. Vooral de private sector is hierbij 
cruciaal omdat zij over een belangrijk deel van 
de bronnen beschikt die noodzakelijk zijn voor 
stedelijke ontwikkeling. Majoor en Salet (2008) 
stellen dan ook dat, gezien de toegenomen 
complexiteit en onzekerheid van de context van 
politieke besluitvorming, de regimetheorie 
bruikbare sleutels biedt voor analyse.  
De uitgangspunten van de regimetheorie maken 
het mogelijk op een systematische en theore-
tisch onderbouwde wijze de condities van 
macht in stedelijke ontwikkelingsprocessen te 
analyseren. 
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, bestaat de 
indruk dat het Nederlandse overheidsbeleid zich 
over het algemeen niet heeft gericht op de 
ontwikkeling van nieuwe centra. Maar blijkbaar 
heeft dat het ontstaan van nieuwe centra niet 
voorkomen. Dit impliceert dat er blijkbaar 
andere krachten actief zijn geweest. Ook wat dit 
betreft biedt de regimetheorie interessante 
aanknopingspunten, omdat deze het onwaar-
schijnlijk acht dat in een complexe wereld een 
enkele groep de mogelijkheid heeft om controle 
uit te oefenen. De regimetheorie gaat er immers 
vanuit dat macht niet langer beschouwd dient te 
worden als een strijd tussen de wil van actoren. 
Volgens Stone zijn actoren zich ervan bewust dat 
ze samen meer macht uit kunnen oefenen en 
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zullen zij geneigd zijn een coalitie of regime te 
vormen als conditie voor stedelijke ontwikkeling. 

Een derde reden waarom gekozen is voor de 
regimetheorie, is omdat deze goed aansluit bij 
het karakter van stedelijke herontwikkeling. 
Veel nieuwe centra in Nederland komen tot 
stand in stedelijk gebied. In vergelijking met de 
ontwikkeling van uitleglocaties is deze vorm van 
ontwikkeling veel ingewikkelder omdat er 
meestal sprake is van onteigening, sloop/
nieuwbouw, bodemvervuiling, mogelijke 
oppositie van omwonenden en een onrendabele 
top. Bovendien zijn er ook meer partijen bij 
betrokken. Zeker als het gaat om gebiedsontwik-
keling. De overheid is hier zowel met betrekking 
tot de investeringen als het grondbezit afhanke-

lijk van andere actoren. De regimetheorie is 
gebaseerd op de samenwerking tussen actoren 
binnen de stedelijke ontwikkeling en sluit hier 
daarom goed op aan. 

Een zwak element van de regimetheorie is dat 
deze erg lokaal is georiënteerd (Harding, 1995). 
Majoor en Salet (2008) geven aan dat dit geen 
stand houdt in een tijd van snelle stedelijke 
transformatie, die in toenemende mate wordt 
gekenmerkt door translocale en globale trends 
op het gebied van productie en consumptie, 
intergouvernementele relaties. Ze stellen dat er 
sprake is van diverse soorten coalities op 
verschillende schalen en tussen verschillende 
typen actoren. Om deze tekortkoming van de 
regimetheorie te compenseren, is in het kader van 

Het Nederlandse overheidsbeleid heeft zich over het algemeen niet gericht op de ontwikkeling van nieuwe 
centra: Maarsen Bisonspoor
Bron: Auteur
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dit onderzoek de regimetheorie ruim opgevat.  
Dit impliceert dat niet alleen rekening is gehou-
den met regimes op lokaal niveau, maar ook 
tussen de verschillende lagen van de overheid. 
Hierbij is het uitgangspunt dat deze regimes naast 
elkaar opereren binnen een institutionele context. 
Vooral in de periode na de Tweede Wereldoorlog 
tot en met de jaren zeventig waren de lokale 
overheden in hoge mate afhankelijk van rijksfi-
nanciering. Als gevolg hiervan zullen mogelijke 
regimes in Nederland uiting geven aan intensieve 
samenwerking tussen intergouvernementele 
verhoudingen en de private sector. Vanaf de jaren 
tachtig van de vorige eeuw nam de rijksfinancie-
ring af en werd de lokale overheid steeds afhanke-
lijker van de financiering door private partijen. 
Deze ontwikkeling zal de kans op samenwerking 
in stedelijke regimes versterkt hebben.

4.4 »  Conceptueel model en  
hypothesen

De aanleiding van het voorliggende onderzoek is 
de indruk dat nieuwe centra in Nederland op een 
ongecoördineerde, onsamenhangende wijze tot 
stand (zijn ge)komen en dat een compleet aanbod 
aan centrumstedelijke functies veelal ontbreekt 
(hoofdstuk 1). Dit terwijl nieuwe centra mogelijk 
een belangrijke functie (hadden) kunnen hebben 
in de sterke verstedelijking die zich in de 
naoorlogse periode in Nederland heeft voorge-
daan. Multifunctionele stedelijke ontwikkeling 
wordt in de literatuur en ook in het stedelijk 
beleid immers als positief beschouwd voor een 
duurzame ontwikkeling van steden en wegens 
de voordelen die het biedt op het gebied van 
ruimte, economie, milieu en leefbaarheid 
(Jacobs, 1961; Coupland, 1996; Hall, 1998; 
Bretschneider e.a., 2002; Winsemius, 2001; 
Vreeker, 2004; Hoppenbrouwer en Louw, 2005). 
Deze paradox heeft tot de centrale probleemstel-
ling geleid dat onbekend is op welke wijze 
nieuwe centra in Nederland (zijn) ontstaan. 

In hoofdstuk 2 is aangetoond dat door ruimte-
lijk-economische en maatschappelijke verande-
ringen polycentrische netwerken zijn ontstaan 
die zijn opgebouwd uit zowel oude als nieuwe 
centra. Bij de vorming van deze nieuwe centra is 
er gedeeltelijk sprake van dezelfde economische 
krachten als bij de vorming van historische 
binnensteden. Ook hier is het ontstaan een 
resultante van een minimalisering van kosten en 
een maximalisering van opbrengsten voor 
economische functies. Dit resulteert in een 
optimaal rendement. Door afname van de 
bereikbaarheid en toename van de grondkosten 
is het relatieve voordeel van een vestiging in de 
binnensteden in de loop van de tijd afgenomen. 
Functionele specialisatie, schaalvergroting en 
ruimtegebrek in de binnensteden versterkten dit 
effect. Voor een aantal economische functies 
resulteerde de vestiging in suburbaan of 
peri-urbaan gebied in een hoger rendement. De 
vestiging in een nieuw centrum kon dit effect 
verder versterken door de aanwezigheid van 
andere functies, waardoor agglomeratievoorde-
len ontstonden. Deze theorie van Anas e.a. (1997) 
lijkt een plausibele verklaring voor een toename 
van de vraag naar vestigingslocaties in nieuwe 
centra. Voor het ontstaan van nieuwe centra is 
dit echter onvoldoende. Hier is ook aanbod voor 
nodig. Dit aanbod is een resultante van stedelijke 
ontwikkeling, waarbij een groot aantal actoren is 
betrokken. Aangezien in de literatuur het 
ontstaan van nieuwe centra vrijwel uitsluitend 
wordt verklaard vanuit de vraagzijde van de 
markt is in deze dissertatie het accent gelegd op 
de totstandkoming van het aanbod in nieuwe 
centra. Vanuit dit perspectief is als centrale 
onderzoeksvraag geformuleerd:
 
Welke krachten tussen de actoren in de stedelijke 
ontwikkeling zijn bepalend voor het ontstaan van 
aanbod van vastgoed in de nieuwe centra in 
Nederland?

Voor het beantwoorden van de centrale onder-
zoeksvraag is gebruik gemaakt van de in de 
vorige paragraaf beschreven regimetheorie van 
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Figuur 4.4.1 » Conceptueel model voor het ontstaan van nieuwe centra in Nederland
Bron: Auteur

Clarence Stone. Op basis hiervan is een concep-
tueel model ontworpen dat een mogelijke 
verklaring biedt voor het ontstaan van aanbod in 
nieuwe centra in Nederland. Aan de hand van dit 
model zijn enkele hypothesen geformuleerd. Een 
hypothese is een als voorlopige waarheid 
aangenomen, maar nog te bewijzen veronder-
stelling. De toetsing van de hypothesen vindt 
plaats door middel van de onderzoeksresultaten 
van een viertal casestudies naar het ontstaan 
van nieuwe centra. Op basis van deze onder-
zoeksresultaten wordt gestreefd naar het 
verwerpen van de hypothesen en de regimethe-
orie waaruit deze zijn afgeleid. Dit met het doel 
om aanvullende verklaringsgronden te ontdek-
ken en verdieping van inzicht te genereren voor 
het ontstaan van het aanbod in nieuwe centra in 
Nederland.
Zoals in paragraaf 4.3 is aangegeven, functione-
ren regimes in Nederland anders dan in de 
Verenigde Staten. Vooral omdat de lokale 
overheid hier niet overwegend door lokale 
belastingen, maar vooral door de nationale 
overheid wordt gefinancierd. Dit laat onverlet 
dat ook de private sector door middel van 

grondtransacties en onroerende zaakbelasting 
een substantiële bijdrage levert aan de gemeen-
tekas. Maar het ligt voor de hand dat de macht 
van het bedrijfsleven binnen een stedelijk regime 
wel aanzienlijk kleiner is dan in de Verenigde 
Staten. Hier staat tegenover dat door de rijksfi-
nanciering van gemeenten de macht van de 
nationale overheid op het lokale bestuur groter 
is. Door de hechtere relatie tussen de overheids-
lagen zal in Nederland eerder sprake zijn van 
intergouvernementele regimes. 
In figuur 4.4.1 is op basis van de op de Neder-
landse situatie aangepaste regimetheorie een 
conceptueel model afgeleid dat een mogelijke 
verklaring biedt voor de aanbodzijde van het 
ontstaan van nieuwe centra in Nederland. In het 
model is zowel sprake van een intergouverne-
menteel als van een stedelijk regime. Het 
intergouvernementele regime heeft betrekking 
op de samenwerking tussen de verschillende 
bestuurslagen: het Rijk, de Provincie, de 
stadsregio, de gemeente en private partijen. Door 
de Nederlandse financieringsconstructie van 
gemeenten is binnen de intergouvernementele 
regimes naar verwachting vooral de relatie 
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tussen het stedelijk bestuur en het Rijk substan-
tieel. Vooral als er sprake is van projectgerela-
teerde subsidies. Maar afgezien van de drie grote 
steden die veel directe relaties met het Rijk 
onderhouden, heeft voor de overige steden de 
Provincie een belangrijk functie in (het toezicht 
houden op) de implementatie van het Rijksbeleid. 
In het model is naast een intergouvernementeel 
regime sprake van een stedelijk ontwikkelings-
regime tussen het stedelijk bestuur en private 
partijen. De samenwerking binnen dit regime is 
gebaseerd op de wederzijdse afhankelijkheid 
tussen de participerende actoren. De private 
partijen beschikken immers over de bronnen die 
nodig zijn om vastgoed te realiseren (financiën, 
mogelijk de grond, kennis en een uitvoeringsap-
paraat). De stedelijke besturen hebben de 
beschikking over het instrumentarium (struc-
tuurvisie, masterplan, bestemmingsplan en 
vergunningen) waarmee ze kunnen bepalen wat 
voor soort stedelijke ontwikkeling er op welke 
plaats tot stand komt. Daarnaast hebben ze in 
veel gevallen ook grond in bezit. Wel heeft het 
stedelijke bestuur politieke toestemming en 
draagvlak nodig. Ook de beschikbaarheid van 
overheidsmiddelen is voor de private sector een 
belangrijke reden om in een stedelijk ontwikke-
lingsregime te participeren. Dat geldt vooral bij 
de herontwikkeling van binnenstedelijk gebied 
omdat hier vaak additionele middelen nodig zijn 
om de onrendabele top af te dekken. 
Het stedelijk bestuur participeert zowel in een 
intergouvernementeel regime als in een stedelijk 
ontwikkelingsregime om op deze manier 
effectief politieke doelstellingen te realiseren. 
Doordat vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en 
met de jaren zeventig de steden voor hun 
financiering in grote mate afhankelijk waren van 
de Rijksoverheid, zou dit op basis van de 
regimetheorie tot gevolg hebben dat de invloed 
van het Rijksbeleid op de lokale overheid in deze 
periode groot was. Hierdoor zou het Rijk ook 
veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling 
van nieuwe centra. In deze periode hanteerde 
het Rijk de centrale-plaatsentheorie van 
Christaller als leidend principe voor de ruimte-

lijke ordening. De hiërarchie binnen een stad 
bestond uit het stadscentrum, stadsdeelcentra, 
wijkcentra en buurtcentra (Buursink, 1977; 
Borchert, 1995). Vanuit de veronderstelling dat 
het Rijk in deze periode grote invloed had op de 
stedelijke ontwikkeling zou dit betekenen dat de 
planning van nieuwe centra in deze periode 
volgens dit principe tot stand is gekomen. In dit 
onderzoek zijn nieuwe centra gedefinieerd als de 
grootste concentraties aan centrumstedelijke 
functies in een stadsgewest met een multifuncti-
onele invulling evenals bovenwijkse voorzienin-
gen, op locaties waar voorheen geen sprake was 
van een stedelijk centrum. Dit impliceert dat 
nieuwe centra geen betrekking hebben op 
historische centra en groter zijn dan wijkcentra. 
Tegen deze achtergrond zou de invloed van het 
Rijk tot gevolg hebben gehad dat er nieuwe 
centra zijn gepland met een omvang en functio-
neel programma dat tussen het betreffende 
stadscentrum lag en dat van de wijkcentra. 
Tegen de achtergrond van deze overweging is de 
eerste hypothese geformuleerd:

Hypothese 1: Door de sterke (financiële) 
invloed van het Rijk op het stedelijk be-
stuur in de jaren vijftig en zestig zijn in 
deze periode nieuwe centra ontwikkeld met 
een pakket aan centrumstedelijke functies 
dat in aard en omvang het midden hield 
tussen dat in het stadscentrum en de 
wijkcentra. 

De bevolking bepaalt door het kiesrecht de 
toekomst van de politieke bestuurders. Zij 
kunnen hiermee straffen of belonen. Zoals Stone 
(1980) aangeeft, zullen politici bij hun beslissin-
gen daarom altijd de voorkeur in de gaten 
houden van hun kiezers. De bevolking hecht 
waarde aan werkgelegenheid, woningen en 
voorzieningen. Lokale bestuurders spannen zich 
daarom in om in deze behoeften te voorzien. 
Voor de realisatie zijn echter investeringen 
nodig. Als gevolg van de economische crisis in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw nam de 
financiering van de gemeenten door het Rijk 
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substantieel af. Gemeenten konden hierdoor 
minder gemakkelijk grote bedragen investeren 
in de stedelijke ontwikkeling. Dit had tot gevolg 
dat de lokale overheid zich in toenemende mate 
ging richten op het creëren van coalities met de 
private sector om zo de gewenste investeringen 
te stimuleren (de ondernemende overheid).  
Op basis van de regimetheorie zou door deze 
ontwikkeling de invloed van de Rijksoverheid 
binnen de intergouvernementele regimes 
afnemen en de invloed van de private sector 
binnen de stedelijke regimes steeds verder 
toenemen. De private sector opereert in hoge 
mate marktgericht zodat het gerealiseerde 
aanbod optimaal aansluit op de vraag. Hierbij zal 
gestreefd worden naar die vormen van stedelijke 
ontwikkeling die met zo min mogelijk risico een 
maximaal rendement opleveren. Dit geldt voor 
kantoren, maar vooral voor de ontwikkeling van 
winkels. Nieuwe centra kenmerken zich door 
een multifunctioneel programma, wat betekent 
dat er een keuze mogelijk is tussen de realisatie 
van verschillende soorten vastgoed. In de 
initiatieffase wordt de keuze van dit programma 
bepaald. Gezien de voordelen die de ontwikke-
ling van winkels biedt, zou de toegenomen 
invloed van private partijen op de stedelijke 
ontwikkeling moeten resulteren in een relatief 
groot aandeel winkels in nieuwe centra. Tegen 
de achtergrond van deze overweging is de 
tweede hypothese geformuleerd:

Hypothese 2: Doordat vanaf de jaren 
tachtig de (financiële) invloed van de 
private partijen op de stedelijke ontwikke-
ling sterk is toegenomen, is het aandeel van 
winkels in nieuwe centra, die in deze 
periode zijn ontstaan, relatief groot.

4.4.1 »  Indicatoren

De toetsing van de hypothesen vindt plaats op 
basis van de onderzoeksresultaten van een 
viertal casestudies naar het ontstaan van nieuwe 
centra. Voor de falsificatie van de hypothesen 

zijn een aantal indicatoren benoemd aan de hand 
waarvan de toetsing plaats zal vinden. 
De eerste hypothese: Door de sterke (financiële) 
invloed van het Rijk op het stedelijk bestuur in de 
jaren vijftig en zestig zijn in deze periode nieuwe 
centra ontwikkeld met een programma voor 
centrumstedelijke functies dat in aard en omvang 
het midden hield tussen dat in het stadscentrum en 
de wijkcentra wordt aangenomen als uit de 
onderzoeksresultaten van de casestudies blijkt 
dat er sprake is van minimaal vier van de 
volgende indicatoren: 
1 » Het aandeel van de rijksfinanciering in de 
inkomsten van gemeenten in de jaren vijftig en 
zestig was substantieel groter dan vanaf de jaren 
tachtig. Deze indicator wordt getoetst door 
vergelijking van financiële documenten die een 
overzicht bieden van de verdeling van de 
herkomst van gemeentelijke inkomsten in een 
bepaalde periode. Hierbij wordt een vergelijking 
gemaakt tussen de verdeling in de jaren vijftig/
zestig en de verdeling in de jaren negentig. 
2 » Het stedelijk beleid voor de ontwikkeling van 
het nieuwe centrum was in lijn met het Rijksbe-
leid. De toetsing aan deze indicator heeft 
plaatsgevonden door vergelijking van beleidsno-
ta’s van het Rijk met de structuurvisie en/of het 
ruimtelijk economisch beleidsplan van de 
betreffende stad op basis waarvan de ontwikke-
ling van het nieuwe centrum is geïnitieerd. 
3 » Een bepalende factor voor het centraliteitsni-
veau is het aantal verschillende functies dat in 
het gebied aanwezig is. Om als nieuw centrum 
aangemerkt te worden, zijn naast wonen en 
transport minimaal drie andere functies 
benodigd. In totaal zijn er acht verschillende 
functies mogelijk. De derde indicator is dat het 
aantal functies in het nieuwe centrum het 
midden hield tussen dat in de binnenstad en de 
omliggende wijkcentra. Dit criterium wordt 
getoetst door op basis van de documenten, die 
betrekking hebben op de besluitvorming die 
indertijd heeft plaatsgevonden, te beoordelen 
wat het oorspronkelijke functiepakket van het 
nieuwe centrum was. Dit wordt vervolgens 
vergeleken met het functiepakket van de 
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binnenstad en de omliggende wijkcentra in de 
betreffende periode.
4 » Op basis van de theorie van Christaller werd 
in de wederopbouw een indeling gehanteerd 
voor winkelcentra waarbij kleine wijkcentra een 
metrage hadden van 2.000 tot 5.000 m2, (grote) 
wijkcentra een metrage van 5.000 tot 10.000 m2, 
stadsdeelcentra een metrage van 10.000 tot 
20.000 m2 en grote stadscentra een metrage van 
meer dan 20.000 m2 (Bak, 1971). Bolt en Ker-
klaan (1989) hanteren als ondergrens voor een 
stadsdeelcentrum een metrage van 7.500 m2 wvo 
of 10.000 m2 bvo. Aangezien een nieuw centrum 
de grootste concentratie aan centrumstedelijke 
functies na de binnenstad (het stadscentrum) 
betreft, is het tweede criterium dat het nieuwe 
centrum in deze periode een winkelmetrage had 

dat groter was dan 10.000 m2 bvo. Deze indicator 
wordt getoetst op basis van de documenten die 
betrekking hebben op de besluitvorming van het 
oorspronkelijke functionele programma van het 
nieuwe centrum.
5 » Het Rijk had invloed op de totstandkoming 
van het definitieve functionele programma. De 
toetsing van deze indicator heeft plaatsgevonden 
door bestudering van correspondentie tussen 
het Rijk en de stad, notulen van vergaderingen 
en gesprekken met sleutelinformanten. 

De tweede hypothese: Doordat vanaf de jaren 
tachtig de (financiële) invloed van de private 
partijen op de stedelijke ontwikkeling sterk is 
toegenomen, is het aandeel van winkels in nieuwe 
centra die in deze periode zijn ontstaan relatief 

Door de positieve verhouding tussen risico en rendement bij winkels zou de toegenomen invloed van 
private partijen resulteren in relatief veel winkels in nieuwe centra: Leidschenhage in Leidschendam
Bron: Auteur
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groot wordt aangenomen als uit de onderzoeks-
resultaten van de casestudies blijkt dat er sprake 
is van zes of meer van de volgende indicatoren:
1 » Het aandeel van private financiering in de 
inkomsten van gemeenten is vanaf de jaren 
tachtig toegenomen. Deze indicator wordt 
getoetst door vergelijking van financiële 
documenten die een overzicht bieden van de 
verdeling van de herkomst van gemeentelijke 
inkomsten. Hierbij wordt een vergelijking 
gemaakt tussen de verdeling in de jaren vijftig/
zestig en de verdeling in de jaren negentig. 
2 » Tussen de stedelijke overheid en private 
partijen is in de initiatieffase sprake van een 
officiële samenwerkingsconstructie. De toetsing 
van deze indicator vond plaats door bestudering 
van de overeenkomsten die zijn gesloten tussen 
de stedelijke overheid en private partijen en 
interviews met de betrokken actoren. Voor de 
toetsing van deze indicator is vooral van belang 
of er in de initiatieffase al sprake was van een 
intentieovereenkomst.
3 » De opdrachtgever van externe onderzoeks- 
en adviesbureaus formuleert doorgaans de 
vraagstelling en kan invloed uitoefenen op de 
uitkomsten. Dit biedt de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op het te realiseren 
programma. De derde indicator is dat de private 
partijen opdrachtgever waren van de markton-
derzoek- en adviesbureaus. 
4 » De vierde indicator is dat de private partijen 
het stedenbouwkundige plan opstelden. 
Hiermee konden ze namelijk maximale invloed 
uitoefenen op de ruimtelijk-functionele inrich-
ting van een gebied en op het ontwerp. 
5 » Bolt (1995) geeft aan dat gewestelijk verzor-
gende hoofdcentra een winkelmetrage hebben 
van 100.000 tot 150.000 m2 bvo. Regionaal 
verzorgende stadsdeelcentra hebben een 
metrage van 10.000 tot 50.000 m2 bvo.  
Het streven van private partijen naar die vormen 
van stedelijke ontwikkeling die met zo min 
mogelijk risico een maximaal rendement 
opleveren, zou kunnen resulteren in een 
winkelmetrage dat groter is dan voor een 
stadsdeelcentrum verwacht mag worden.  

De vijfde indicator is dan ook dat het totale 
metrage winkelvloeroppervlak op het moment 
van realisatie van het nieuwe centrum groter is 
dan 50.000 m2 bvo. Deze indicator wordt 
getoetst op basis van de documenten die 
betrekking hebben op de besluitvorming van het 
functionele programma direct voorafgaand aan 
de realisatie van het nieuwe centrum.
6 » Het aandeel van het kernwinkelbestand in de 
totale vloeroppervlakte van een stadscentrum 
beperkt zich meestal tot ten hoogste 15%. Het 
aandeel van de kantoren zal zelden méér dan 
40% bedragen, terwijl de horeca- en amuse-
mentssector enige procenten voor hun rekening 
nemen. Bij de niet-centrale functies speelt het 
woningbestand een dominerende rol (Bolt, 
1995). Tegen deze achtergrond is de zesde 
indicator dat het aandeel winkelvloeroppervlak 
in het nieuwe centrum groter is dan 15% van het 
totale vloeroppervlak (bvo) van het nieuwe 
centrum. Deze indicator wordt getoetst op basis 
van de documenten die betrekking hebben op de 
besluitvorming van het functionele programma 
direct voorafgaand aan de realisatie van het 
nieuwe centrum. Hierbij wordt het metrage 
winkelvloeroppervlak afgezet tegen het totale 
metrage van het nieuwe centrum. 
7 » De zevende indicator is dat in de nieuwe 
centra die in de jaren zestig zijn ontwikkeld 
sprake was van een kleiner metrage detailhandel 
dan in de nieuwe centra die vanaf de jaren 
negentig zijn ontwikkeld. Deze indicator wordt 
getoetst door het metrage winkelvloeroppervlak 
(bvo) van nieuwe centra die in de jaren negentig 
ontwikkeld zijn, te vergelijken met dat van 
nieuwe centra in de jaren zestig.
8 » De achtste indicator is dat vanaf de aanvang 
van het ontwikkelingsproces tot aan de besluit-
vorming van het definitieve programma het te 
realiseren winkelvloeroppervlak (bvo) is 
toegenomen. Hiermee kon immers het rende-
ment van het nieuwe centrum worden verhoogd 
in combinatie met een verlaging van het risico. 
Deze indicator wordt getoetst door aan de hand 
van diverse documenten het initiële winkelpro-
gramma te vergelijken met het winkelprogram-
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ma bij de besluitvorming direct voorafgaand aan 
de realisatie van het nieuwe centrum.

4.5 »  Selectie casestudies

De falsificatie van de hypothesen en de beant-
woording van de centrale onderzoeksvraag vindt 
plaats op basis van de onderzoeksresultaten van 
een viertal casestudies. Voor de keuze van deze 
cases is allereerst nagegaan welke categorieën 
nieuwe centra hiervoor primair in aanmerking 
komen. In paragraaf 3.6 is een indeling gepresen-
teerd van nieuwe centra die is gebaseerd op 
ontstaansgrond. Deze heeft tevens een zekere 
relatie met de periode waarin ze tot stand zijn 
gekomen: 1. Rond stadsdeelwinkelcentra (vanaf 
de jaren vijftig); 2. In groeikernen (vanaf de jaren 
zestig); 3.In voormalige dorpskernen (vanaf de 
jaren zeventig); 4. Op transitiegebieden (vanaf de 
jaren negentig); 5. Rond universiteiten (vanaf de 
jaren negentig).

De eerste hypothese heeft betrekking op het 
krachtenveld tussen het Rijk en de stedelijke 
overheid. Voor het toetsen van deze hypothese is 
het van belang dat de casestudies betrekking 
hebben op nieuwe centra in de steden, omdat de 
stedelijke overheid hier de mogelijkheid had om 
te kiezen tussen vernieuwing van de binnenste-
den of het ontwikkelen van nieuwe centra. Dit in 
tegenstelling tot de omliggende dorpen en 
groeikernen waar de centrale kern tevens het 
nieuwe centrum betreft. Voor de lokale bestuur-
ders van deze randgemeenten was de verleiding 
natuurlijk groot om vanuit electorale motieven te 
kiezen voor de ontwikkeling van de eigen kern. 

Het lokale bestuur probeert immers de belangen 
van bedrijven en huishoudens op eigen territoir 
zo goed mogelijk te dienen (Schat & Groenendijk, 
1982). Vanuit deze optiek kwamen de categorieën 
groeikernen en voormalige dorpskernen niet in 
aanmerking voor de casestudies. Dit had wel tot 
gevolg dat deze typen nieuwe centra buiten 
beschouwing zijn gelaten.
In de steden zelf zijn drie categorieën nieuwe 
centra tot stand gekomen: rond stadsdeelcentra, 
op transitiegebieden en rond universiteiten. Een 
casestudie die betrekking heeft op het ontstaan 
van een nieuw centrum op een universiteitster-
rein is minder geschikt voor de toetsing van de 
hypothesen. Vooral door het thematische 
karakter: door de primaire focus op onderwijs en 
onderzoek ligt het voor de hand dat de ontwik-
keling van dergelijke gebieden in de optiek van 
de lokale overheid niet bedreigend was voor de 
revitalisatie van de binnensteden. Uiteindelijk 
bleven hierdoor voor de casestudies twee 
categorieën nieuwe centra over: nieuwe centra 
die zijn ontstaan rond stadsdeelwinkelcentra en 
nieuwe centra op transitiegebieden. 

Bij de selectie van de casestudies is er tevens 
naar gestreefd de invloed van interfererende 
variabelen zoveel mogelijk te beperken. Vooral 
bij de vergelijking van de onderzoeksresultaten 
van de casestudies is dit van belang. Bij de 
ontwikkeling van nieuwe centra zijn er diverse 
variabelen van invloed zoals de institutionele 
context en het regime. Deze kunnen in tijd en 
ruimte variëren. Bij de vergelijking van de 
onderzoeksresultaten van de casestudies kan dit 
van storende invloed zijn. Tegen de achtergrond 
van deze overwegingen is ervoor gekozen om 

Tabel 4.5.1 » Systematiek selectie casestudies 

Stad X Stad Y

Toetsing hypothese 1 Case A; 1950-1970 Case C; 1950-1970

Toetsing hypothese 2 Case B; 1985-heden Case D; 1985-heden

Bron: Auteur
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Nieuwe centra op universiteitsterreinen zijn minder geschikt voor de toetsing van de hypothesen omdat 
deze voor de lokale overheden niet bedreigend waren voor de  revitalisatie van de binnensteden:  
universiteit Twente
Bron: Auteur

binnen dezelfde institutionele context twee 
nieuwe centra te onderzoeken. Aangezien de 
eerste hypothese betrekking heeft op de jaren 
vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn er twee 
cases geselecteerd van nieuwe centra die in deze 
periode zijn gerealiseerd. Om met behulp van 
vergelijking zo plausibel mogelijk te kunnen 
verklaren zijn deze in twee verschillende steden 
geselecteerd. De tweede hypothese heeft 
betrekking op de periode van liberalisering 
vanaf de jaren tachtig. Het betrof hier een sterke 
verschuiving van de institutionele context. 
Vanuit deze optiek zijn er tevens twee cases 
geselecteerd van nieuwe centra waarvan de 
besluitvorming in deze periode heeft plaatsge-
vonden. Ook hier zijn twee verschillende steden 

geselecteerd. Om een goede vergelijking in de 
tijd te kunnen maken, is ervoor gekozen om de 
nieuwe centra die in twee verschillende perio-
den tot stand zijn gekomen in dezelfde stad te 
selecteren.

Voor alle vier de casestudies was van belang dat 
het besluitvormingsproces voor de ontwikkeling 
volledig was afgerond. Dit betekent dat bij de 
gemeentelijke overheid het besluit voor de 
ontwikkeling van een nieuw centrum bekrach-
tigd moest zijn door de gemeenteraad. Veelal 
betroft het hier een zogeheten projectdocument 
met een grondexploitatie. Bij de projectontwik-
kelaar diende sprake te zijn van ondertekening 
van het zogenoemde ‘Ontwikkelingsexposé’ 
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door de Raad van Bestuur (Nozeman, 2010). De 
casestudies hebben betrekking op de periode tot 
en met de besluitvorming van deze documenten. 
Het gaat hier om de oorspronkelijke ontwikke-
ling. Aanvullende nieuwbouwontwikkelingen in 
een latere periode zijn om praktische redenen 
buiten beschouwing gelaten. 
Om de invloed van interfererende variabelen 
verder te beperken, is gekozen voor steden waar 
geen sprake is van deelgemeenten of stadsdelen 
met een eigen bestuurslaag. Hiermee vielen 
Amsterdam en Rotterdam af. Vervolgens zijn de 
steden geselecteerd waar zowel sprake was van 
een nieuw centrum dat in de jaren vijftig/zestig 
ontwikkeld is, als van een nieuw centrum dat in 
de periode vanaf de jaren tachtig tot stand is 
gekomen. Deze situatie deed zich alleen voor in 
Den Haag en Utrecht. In Den Haag is gekozen 
voor Centrum Leyweg en Nieuw Laakhaven. 
Centrum Leyweg is ontstaan rond een stadsdeel-
winkelcentrum dat in de jaren vijftig/zestig is 
ontwikkeld. Nieuw Laakhaven betreft een 
transitiegebied dat vanaf de jaren negentig van 
de vorige eeuw tot stand is gekomen. In Utrecht 
is gekozen voor Centrum Kanaleneiland, een 
stadsdeelcentrum dat in de jaren vijftig/zestig is 
ontwikkeld. Daarnaast voor Leidsche Rijn 
Centrum, het centrumgebied van het VI-
NEX-gebied Leidsche Rijn. Dit nieuwe stadsdeel 
aan de rand van Utrecht is vanaf de jaren 
negentig tot stand gekomen. Het planvormings-
proces voor het centrum van Leidsche Rijn 
kwam in het eerste decennium van het nieuwe 
millennium tot stand. De realisatie vindt 
momenteel plaats.

In het volgende hoofdstuk is de institutionele 
context beschreven waarbinnen de nieuwe  
centra tot stand zijn gekomen. Vervolgens vindt  
de beschrijving plaats van de casestudies naar  
het planvormingsproces van Centrum Leyweg  
en Nieuw Laakhaven in Den Haag en Centrum 
Kanaleneiland en Leidsche Rijn Centrum in 
Utrecht.

Tabel 4.5.2 » Selectie casestudies

Den Haag Utrecht

Toetsing hypothese 1 Centrum Leyweg Centrum Kanaleneiland

Toetsing hypothese 2 Nieuw Laakhaven Leidsche Rijn Centrum

Bron: Auteur
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Regionaal verzorgende stadsdeelcentra hebben een winkelmetrage van 10.000–50.000 m2 bvo.  
Door de combinatie met GDV is dit in Amsterdam Arena nog veel groter
Bron: Roumayne Schepers Photography



118



119

5 » Institutioneel kader 

Instituties zijn maatschappijgebonden regels die 
menselijk handelen en bijgevolg het verloop en de 
uitkomsten van sociaal handelen in belangrijke mate 
structureren (Ten Heuvelhof & Van der Westen, 
1996). Een analyse van deze context is van belang 
omdat (ontwikkelings)processen worden beïnvloed 
door de krachten die hieruit voortkomen en die 
bovendien voortdurend aan verandering onderhevig 
zijn (Healey & Barrett,1990; Altshuler & Luberoff, 
2003). Mayntz en Scharpf (1995; Salet & Faludi, 2000) 
onderscheiden hierbij drie niveaus: 1. sociale regels 
en waardesystemen; 2. formele regelgeving van 
regimes; en 3. institutionele reflectie in de praktijk. Bij 
het eerste niveau is van belang dat sociale regels die 
geen onderdeel uitmaken van de formele wetgeving 
expressies zijn van een specifieke cultuur. Ondanks dat 
deze vaak ongeschreven richtlijnen niet gemakkelijk 
afgebakend kunnen worden, zijn deze fundamenteel 
en in veel gevallen hebben ze de betekenis van wet- 
en regelgeving. Keating (1991) noemt deze sociale 
regels ‘cultuur’. Hij geeft aan dat er een complexe 
interactie bestaat tussen culturele randvoorwaarden 
en (politieke) activiteiten. Het tweede niveau is 
dat van de formele regelgeving. Hierbij zijn er drie 
stelsels die nuttig zijn om bij de ruimtelijke planning 
te beschouwen. In de eerste plaats de structuur van 
de wet- en regelgeving: het constitutionele systeem 
en de administratieve organisatie van het politieke 
systeem. In de tweede plaats het economische 
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systeem: de normen en regels die de structuur van 
markten en submarkten vormen. Het betreft hier 
onder andere de grondmarkt, de transportmarkt en 
de vastgoedmarkt. In de derde plaats het politieke 
systeem: de basisregels op de gebieden die ruimtelijk 
relevant zijn zoals de systemen op het gebied van 
woningontwikkeling, transport en grondzaken. Tevens 
hoe zaken geregeld zijn tussen private en publieke 
actoren. Inzicht in deze stelsels verheldert de mate 
van vrijheid van economische actoren (ontwikkelaars, 
woningcorporaties) en de besluitvormingsproblemen 
die zij tegenkomen. Salet en Faludi (2000) geven aan dat 
een complicerende factor is dat de praktijk sterk kan 
afwijken van de intenties van de wetgeving. Daarom 
is het van belang om niet alleen de drie institutionele 
niveaus te bestuderen, maar ook de onderlinge relaties 
in de praktijk empirisch te onderzoeken. Het derde 
niveau van de institutionele analyse is de reflectie in 
de praktijk. Dit is verreweg het belangrijkste omdat 
het betrekking heeft op beleid en uitvoering. Dit is 
het niveau waar de politieke doelstellingen en de 
concrete problemen van planners en beleidsmakers tot 
uitvoering moeten komen. 
Regimes worden beïnvloed door de institutionele 
context, maar beïnvloeden deze op hun beurt 
ook. Aangezien grootschalige projecten een lange 
doorlooptijd hebben van 10 tot 20 jaar zijn deze 
meestal onderhevig aan de invloed van verschuivende 
institutionele kaders. 
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Nieuwe centra zijn in Nederland vooral tot stand 
gekomen vanaf de jaren vijftig. Een periode van 
ruim 60 jaar waarin de institutionele context 
regelmatig veranderd is. Om een gefundeerd 
beeld te krijgen van het krachtenveld waarbin-
nen de nieuwe centra in Nederland tot stand zijn 
gekomen, is in dit hoofdstuk het institutionele 
kader geschetst en het ruimtelijk patroon dat 
hier het resultaat van was. Hierbij is uitgegaan 
van de twee eerste niveaus die Mayntz en 
Scharpf onderscheiden. In de eerste plaats de 
sociale regels en waarden, oftewel de ongeschre-
ven regels. In de tweede plaats de formele regels 
zoals wet- en regelgeving en economische en 
politieke systemen. Het derde niveau, de 
institutionele reflectie in de praktijk, komt bij de 
behandeling van de casestudies aan bod. 

De institutionele context is ingedeeld in vier 
perioden in de ruimtelijke ordening en stedelijke 
ontwikkeling in Nederland. Doordat de gemid-
delde tijd van planvorming tot oplevering vrij 
lang is (gemiddeld circa 12 jaar), vertonen deze 
een flinke overlap met elkaar. In de praktijk 
komt het er op neer dat, nadat een beleidskader 
kracht verliest, de stedelijke ontwikkeling die 
hieruit voortkomt zich nog lange tijd voortzet. 
De vier perioden komen achtereenvolgens aan 
bod. In paragraaf 5.1 de periode van ‘Wederop-
bouw en de ontwikkeling van stadsdeelcentra’ 
(1945-1965). In paragraaf 5.2 de periode van 
‘Gebundelde deconcentratie en groeikernen’ 
(1965-1985). Paragraaf 5.3 richt zich op de 
periode van ‘Compacte stadsbeleid en de 
vernieuwing van binnensteden’ (1970-1995). De 
vierde periode in paragraaf 5.4 behandelt de 
‘Welvaart, liberalisering en nieuwe centra aan 
de stadsranden’ (1985-2014). De vier perioden 
zijn ieder als volgt ingedeeld. Allereerst komen 
de economische en maatschappelijke ontwikke-
lingen aan bod. Vervolgens het overheidsbeleid 
op het gebied van ruimtelijke ordening en 
stedelijke ontwikkeling. Daarna is beschreven 
hoe de private sector binnen de stedelijke 
ontwikkeling functioneerde en hoe dit interfe-
reerde met de (lokale) overheid. Tot slot vindt 

een beschrijving plaats van het ruimtelijke en 
stedelijke patroon dat het resultaat was van het 
institutionele krachtenveld tussen publieke en 
private partijen in de betreffende periode. 
Paragraaf 5.5 behandelt de financiële huishou-
ding van de Nederlandse overheid in de naoor-
logse periode. Het hoofdstuk sluit af met een 
aantal conclusies.

5.1 »  Wederopbouw en de ontwik-
keling van stadsdeelcentra  
(1945-1965)

Tot 1950 hadden zelfs de belangrijkste steden in 
de wereld een eenvoudig werk- en leefpatroon. 
Er was werkgelegenheid in de kantoren in het 
centrum met daaromheen suburbane gebieden 
die doorspekt waren met bedrijventerreinen en 
havens. Het hele complex was gebaseerd op 
openbaar vervoer in combinatie met langzaam 
verkeer (Hall, 1997). Ook in Nederland was dit 
het geval. In de jaren veertig werd Nederland 
bovendien geconfronteerd met de opgave om de 
verwoestingen uit de Tweede Wereldoorlog te 
herstellen. Ook was er na de oorlog sprake van 
een geboortegolf. Samen resulteerde dit in een 
omvangrijke vraag naar woningen en voorzie-
ningen, die in het begin van de jaren zestig tot 
explosieve groei zou leiden. 
Eerst moest de economie, die in de Tweede 
Wereldoorlog vrijwel tot stilstand was gekomen, 
weer op gang komen. Mede door de Marshall-
hulp herstelde de economie zich. Vanaf 1956 
waren de eerste effecten van de economische 
opbouw zichtbaar. De koopkracht steeg voor het 
eerst sinds de oorlog, waardoor de vraag naar 
levensmiddelen en luxe goederen toenam (Bolt, 
2003). Door de toename van de welvaart nam 
ook het autobezit en de mobiliteit sterk toe. 
Hierdoor was het nu ook mogelijk om op grotere 
afstand van het centrum, waar nog steeds het 
overgrote deel van de werkgelegenheid gesitu-
eerd was, te wonen. In combinatie met de weder-
opbouw leidde dit in de loop van de jaren zestig 
tot suburbanisatie van de bevolking.
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5.1.1 »  Ontstaan van de verzorgingsstaat 
en wederopbouw

De ruimtelijke ordening in Nederland was in de 
eerste periode na de Tweede Wereldoorlog 
vooral gericht op de wederopbouw. De rol van 
het Rijk was in deze periode sterk centralistisch 
en directief. Deze situatie ontstond in de Tweede 
Wereldoorlog. Voor het herstel van de enorme 
verwoestingen werd een regeringscommissaris 
aangesteld met vergaande bevoegdheden. 
Zonder zijn toestemming mocht er niets 
gebouwd worden. Bovendien ontstond in deze 
periode het Nationale Plan. Hiertoe werd de 
Rijksdienst voor het Nationale Plan (RNP) 
ingesteld die werd belast met de zorg voor de 
ruimtelijke ordening van de nationale belangen, 

het toezicht op de ruimtelijke ordening van de 
streek- en gemeentelijke belangen en het 
onderzoek dat als basis voor deze ordening zou 
dienen. In oorlogstijd kwam de RNP niet verder 
dan het leggen van grondslagen voor themati-
sche plannen. In 1945 werd de RNP ingelijfd bij 
het Ministerie van Openbare werken en Weder-
opbouw. De commissaris van de Provincie werd 
verplicht voor de Provincie of voor een deel 
ervan een of meer streekplannen vast te stellen. 
Voor de ruimtelijke ordening in het gebied van 
de Provincie en voor de coördinatie van de 
planologische maatregelen in dat gebied moest 
een Provinciale Planologische Dienst (PPD) 
worden ingesteld. Na de oorlog werd de centra-
listische manier van werken door het Ministerie 
van Openbare Werken en Wederopbouw en 

De ruimtelijke ordening in Nederland was in de eerste periode na de Tweede Wereldoorlog vooral gericht 
op wederopbouw: planning herbouw stationsgebied ’s-Hertogenbosch tijdens tentoontstelling 

‘De groeiende stad’ over wederopbouw en stadsuitbreiding 
Bron: Stadsarchief’s-Hertogenbosch
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vanaf 1947 door het Ministerie van Wederop-
bouw en Volkshuisvesting voortgezet. Hierbij 
werd ingezet op een ‘periode van geordende 
wederopbouw’ die zich kenmerkte door een vast 
plan, krachtig centraal geleide en op de behoefte 
gerichte bouwactiviteiten die door het Rijk werd 
gecontroleerd (Siraa, 1989). Ondanks de sterke 
overheidssturing zag de Rijksoverheid in deze 
periode geen reden zich te bemoeien met 
stadsuitbreidingen. Dat konden de steden prima 
zelf (Brand, 2002).
Volkhuisvesting was vanaf 1937 ondergebracht 
bij het Ministerie van Binnenlandse zaken. Maar 
in 1945 ging dit onderdeel vormen van het 
Ministerie van Openbare werken en Wederop-
bouw. Als gevolg hiervan werd de volkshuisves-
ting net zoals de wederopbouw sterk gecentrali-
seerd. Tegen de achtergrond van de enorme 
woningbehoefte kon de Inspectie van de 
Volkshuisvesting zich niet langer beperken tot 
toezicht en controle. In 1946 werd het ambt van 
directeur-generaal van de Volkshuisvesting 
ingesteld en dat van hoofdingenieur-directeur 
(HID) van de Volkshuisvesting in de onderschei-
den provincies. Deze laatste functie werd 
gekoppeld aan die van inspecteur van de 
Volkshuisvesting. Door deze situatie kwam het 
zwaartepunt van de Volkshuisvesting bij het Rijk 
te liggen. Op provinciaal niveau werden de 
Inspecties van de Volkshuisvesting uitgebreid tot 
Directies van de Volkshuisvesting onder leiding 
van de HID. Ook hier werden de Directies van de 
Volkhuisvesting met de provinciale bureaus van 
de Wederopbouw en de Bouwnijverheid 
samengesmolten tot Directies van de Wederop-
bouw en de Volkshuisvesting. In deze periode 
werd gewerkt met meerjarenplannen voor de 
woningbouw en zogenoemde richtcontingenten 
die werden verdeeld over de provincies en de 
drie grote steden (Siraa, 1989).
Door de wederopbouw breidde het stedelijk 
gebied vooral in het westelijk deel van Nederland 
sterk uit. Voor het Rijk was dit aanleiding om een 
‘Werkcommissie Westen des Lands’ te installe-
ren. Deze bracht in 1958 de ‘Nota Westen des 
Lands en overig Nederland’ uit. Deze nota is zeer 

bepalend geweest voor de ruimtelijke ontwikke-
ling in Nederland en was de beleidsmatige 
grondlegger van de Randstad. In de nota werd 
geconstateerd dat de druk op de Randstad groot 
was en waarschijnlijk groot zou blijven. Om de 
open structuur te handhaven, vond de commis-
sie het noodzakelijk om de sterke groeikrachten 
vooral in uitwaartse richting te leiden, een 
proces dat in feite al aan de gang was. Hierdoor 
kon voorkomen worden dat de Randstad naar de 
binnenzijde dicht zou groeien of op de stedelijke 
ring aaneen zou groeien. De nota zette dan ook 
op drie hoofdlijnen in: 1. behoud van de histo-
risch gegroeide centra op de stedelijke ring als 
blijvende en ruimtelijk apart gelegen zwaarte-
punten; 2. behoud van een agrarisch middenge-
bied als centrale ruimte van groot formaat; en 3. 
expansie van de gehele Randstad in uitwaartse 
richting. In de nota werd al melding gemaakt dat 
de Randstad was opgebouwd uit twee vleugels 
die ‘conurbaties’ werden genoemd. Langs de hier 
aangeduide hoofdlijnen zou de Randstad zich 
kunnen ontwikkelen tot ‘een gedecentraliseerde 
wereldstad van eigen, Nederlandse aard, zonder 
dat men hoefde te vervallen in het schrikbeeld van 
sommige buitenlandse metropolen’ (Rijksdienst 
voor het Nationale Plan, 1958). 

De uitbreiding van het stedelijk gebied vond in 
de naoorlogse periode plaats op basis van de 
Woningwet van 1901. Hierin was opgenomen dat 
gemeenten met meer dan 10.000 inwoners of 
waar het inwonertal de laatste vijf jaar met meer 
dan 20% was toegenomen een uitbreidingsplan 
moesten vaststellen. Tenminste eenmaal in de 
tien jaar moest het plan worden herzien. Dit plan 
van uitbreiding en de plannen tot herziening 
daarvan, dienden goedgekeurd te worden door 
GS. Bij de wijziging van de Woningwet in 
februari 1921 moest in het uitbreidingsplan 
voortaan de toekomstige bestemming van de 
grond op hoofdlijnen worden aangewezen. 
Indien het plan afweek van een goedgekeurd 
uitbreidingsplan kon de gemeente een bouwver-
gunning weigeren. In de wijziging van de 
Woningwet in 1931 werd opgenomen dat in het 
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Het Rijk bracht in 1958 de nota ‘De ontwikkeling van het westen des lands’ uit die zeer 
bepalend was voor de ruimtelijke ordening in Nederland: overzicht diverse Rijksnota’s 
over de ruimtelijke ordening in de afgelopen 50 jaar 
Bron: Miguel Israel

uitbreidingsplan, voortaan de bestemming van 
de grond in hoofdzaak of in onderdelen werd 
aangewezen. De bestemming in onderdelen was 
veel gedetailleerder en bedoeld voor gronden 
waarop de bebouwing zich in de eerstvolgende 
jaren zou uitbreiden. 
Op grond van de Voorlopige regeling voor het 
nationale plan en de streekplannen werd in 1950 
bepaald dat het streekplan door Provinciale 
Staten vastgesteld diende te worden. De Voorlo-
pige regeling werd enkele malen verlengd en was 
tot de inwerkingtreding van de Wet Ruimtelijke 
Ordening in 1965 vigerend. 
In 1956 werd de naam van het Ministerie 
veranderd in Volkshuisvesting en Bouwnijver-
heid dat in 1960 de (Eerste) Nota inzake de 

Ruimtelijke Ordening in Nederland publiceerde. 
In aansluiting op de Nota Westen des Lands en 
overig Nederland was de kerngedachte dat 
voorkomen moest worden dat Randstad Holland 
een aaneengesloten stedelijk gebied zou gaan 
vormen. Om migratie vanuit andere landsdelen 
te voorkomen, werd ingezet op spreidingsbeleid. 
Aangezien werkgelegenheid een van de belang-
rijkste factoren voor migratie was, werd ingezet 
op het ontwikkelen van werkgelegenheid in 
landsdelen met weinig werkgelegenheid. De nota 
schetste een groeimodel voor de Randstad 
uitgaande van een ring van afzonderlijke steden 
rondom een groen en open middengebied (Het 
Groene Hart) (Min. VenB, 1960). 
Sinds de Tweede Wereldoorlog stond de 



126

stedelijke planning onder grote invloed van het 
functionalisme. De basis werd al in de jaren 
dertig op de tekentafel gelegd. De gebruikelijke 
woon-verkeersstraat werd afgewezen omdat de 
ene functie de andere hinderde. In dit kader 
ontstond in de planologie de stroming om 
woon- en industriewijken te scheiden. De 
functionele stad was het definitieve antwoord op 
de ongezonde en chaotische stad van de 19e eeuw 
(Van der Cammen & de Klerk, 2003).
In deze periode was ook voor het eerst sprake 
van bescherming van de binnenstedelijke 
economie. Dit kreeg gestalte door toepassing van 
cityvorming. Dit betekende vernieuwing van het 
centrum door functiespecialisatie en schaalver-
groting. De achtergrond was dat de stadscentra 
zich dienden te ontwikkelen tot de belangrijkste 
concentraties van werkgelegenheid en voorzie-
ningen (Min. VenB, 1960).

In deze periode werd ook de hiërarchie van 
winkelcentra voor het eerst toegepast. Na een 
lezing van geograaf Christaller in Amsterdam in 
1938 omarmden planologen zijn centrale-plaat-
sentheorie als leidend principe voor de detail-
handel (Zonneveld & Verwest, 2005). Dit gebeur-
de overigens niet alleen in Nederland, maar ook 
in bijvoorbeeld Engeland en Duitsland (Stiens & 
Pick, 1998; Evers, 2004). De lijn van de Neder-
landse overheid voor de planning van winkelcen-
tra in de naoorlogse periode was dat ze moesten 
voldoen aan een functionele hiërarchie. Deze lijn 
werd als blauwdruk gebruikt voor de planning 
van winkelcentra op stedelijk niveau. De 
hiërarchie bestond uit stadscentrum, stadsdeel-
centra, wijkcentra en buurtcentra. Daarnaast 
was er sprake van een hiërarchisch systeem op 
regionaal niveau (Bak, 1971; Buursink, 1977; 
Borchert, 1995; Van Duren, 1995; Evers e.a., 2011; 
Speetjens en Van der Post, 2012). Hoe hoger in de 
hiërarchie, hoe meer niet-dagelijkse artikelen, 
hoe minder food en hoe meer gespecialiseerd. 
Binnen de hiërarchie stond het principe van 
complementariteit centraal. Het winkelcentrum 
diende aanvullend te zijn en niet in hoge mate 
concurrerend (Evers, 2004). 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam in 
Nederland de wijkgedachte tot stand. Na de 
bevrijding leefde dit denkbeeld bij velen (Ge-
meente Den Haag, 1948). De wijkgedachte kwam 
voort uit een studiegroep die zich ten doel stelde 
om ten behoeve van de naoorlogse opbouw een 
studie te maken van het sociaal-culturele leven 
en de structuur van de grote stad, om zo tot een 
beter functionerende samenleving te komen. Dit 
resulteerde uiteindelijk in het boek ‘De stad der 
toekomst, de toekomst der stad’ onder eindre-
dactie van A. Bos (1946). In dit boek werd 
geconstateerd dat de grote steden uitgroeiden tot 
stadsgewesten. De wijkgedachte berustte op het 
denkbeeld dat door het onoverzichtelijke 
karakter van de stad er onvoldoende sprake was 
van gemeenschap. De opgave was om de 
stadsbewoner een leefgemeenschap te bieden 
met een beperkte omvang zodat hij zich hierin 
thuis voelde. Dit kreeg gestalte door een 
wijksgewijze opbouw van de stad. Hierbij had 
een wijk circa 20.000 inwoners en kleinschalige 
bedrijven om de bevolking te verzorgen met 
goederen, diensten en reparaties. De overheid 
diende haar ‘opvoedende taken’ te decentralise-
ren op wijkniveau ‘om de bevolking lichamelijk, 
medisch en hygiënisch op peil te brengen en te 
houden’. Een wijkraad moest toezicht houden op 
de wijk. De wijkvoorzieningen dienden vanwege 
de factor tijd geconcentreerd te worden langs 
hoofdstraten of in wijkcentra bij halten van 
openbaar vervoer. 
Volgens de opstellers had het stadsdeel vooral 
een organisatorische betekenis omdat de 
bewoners geen gemeenschap vormden zoals in 
de wijk en de stad als geheel. Door de grote 
afstand tot het stadscentrum was er in de 
randgebieden echter wel behoefte aan voorzie-
ningen op stadsdeelniveau zoals warenhuizen, 
speciaalzaken, een bedrijfscentrum voor 
hinderlijke bedrijven, ziekenhuis, verpleeghuis, 
middelbaar- en vakonderwijs, cultuur en 
uitgaansgelegenheden. 
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5.1.2 »  Opkomst van de  
projectontwikkeling

In de jaren vijftig was nog nauwelijks sprake van 
echte projectontwikkeling. Het waren vooral 
bouwbedrijven die vanaf 1960 in opdracht van 
de overheid grote aantallen woningen gingen 
produceren. De projectontwikkeling is voorzich-
tig ontstaan in de jaren vijftig en doorgebroken 
in de jaren zestig. De opkomst van de projectont-
wikkeling is een voortzetting en een verbreding 
van de grote rol die particuliere investeerders 
voor de oorlog speelden (Neprom, 2000). In 1949 
gingen als gevolg van een wijziging van het 
fiscale regime verzekeringsmaatschappijen van 
start met de opbouw van huurwoningenporte-
feuilles. Veel bouwondernemers speelden hierop 
in door de ontwikkeling van woningbouwpro-
jecten op door de overheid aangewezen locaties, 
soms in combinatie met winkelvoorzieningen 
(Fokkema, 2010).
Door de woningnood na de Tweede Wereldoor-
log werd ook de positie van de woningcorpora-
ties versterkt. Zij werden veruit de belangrijkste 
partij op de huurwoningenmarkt. Met pensioen-
fondsen en verzekeringsmaatschappijen 
kwamen herenakkoorden tot stand met toezeg-
gingen om actief te participeren in de ontwikke-
ling van huurwoningen (Neprom, 2000).

5.1.3 »  Suburbanisatie en het ontstaan 
van stadsdeelcentra

In de jaren vijftig was nog sprake van monocen-
trische steden. In deze periode werden delen van 
de oude binnenstad getransformeerd tot 
moderne kantoorgebieden (cityvorming). 
Volgens Van Engelsdorp Gastelaars en Hamers 
(2006) beleefden de binnensteden in deze 
periode een nieuw hoogtepunt, omdat deze als 
city functioneerden. 

Gelijktijdig met de cityvorming vonden rond de 
steden omvangrijke uitbreidingen plaats. In 
eerste instantie waren dit nog vooral de meer 

welgestelde huishoudens die suburbaniseerden. 
Maar hier kwam snel verandering in. In de jaren 
zestig kreeg de deconcentratie van bewoners een 
massaal karakter. Dit leidde echter niet tot 
aantasting van de centrale voorzieningen in de 
stad. De bewoners bleven nog op de binnenstad 
gericht. Hier was immers het merendeel van de 
kantoren en bovenwijkse voorzieningen gelegen. 
Bovendien was nog sprake van een radiaal 
patroon van de infrastructuur met een belang-
rijk accent op het openbaar vervoer. Iedere wijk 
was wel voorzien van een aantal buurtwinkel-
centra met een centraal gelegen wijkwinkelcen-
trum. Deze winkels waren vooral gericht op de 
dagelijks benodigde goederen. 
In de grote steden kwamen naast buurt- en 
wijkwinkelcentra ook stadsdeelcentra tot stand. 
De achtergrond hiervoor was dat de afstand van 
de binnenstad tot de rand van de stad wel met 
een factor drie was toegenomen. Op de wegen 
naar de hoofdcentra ontstond bovendien door 
het groeiende autogebruik verkeerscongestie. 
Vanuit deze optiek leek het zinvol om ontlasten-
de grote stadsdeelcentra te ontwikkelen. Deze 
bleven aanzienlijk kleiner van omvang (maxi-
maal 1/3) dan de hoofdwinkelcentra van de 
betreffende stad. De regionaal verzorgende 
stadsdeelcentra hadden een maatvoering van 
30.000 tot 50.000 m2 aan detailhandel. De kleine 
regionaal verzorgende stadsdeelcentra hadden 
een winkelareaal van 10.000 tot 30.000 m2. De 
stadsdeelcentra werden gedomineerd door 
winkels. Dit was vooral het geval bij de centra 
die vanaf 1960 gerealiseerd werden. Net zoals in 
de hoofdcentra overheerste het aanbod 
non-foodartikelen. Door deze situatie ontstond 
naast een hiërarchie in gewestelijk verband 
tevens een hiërarchie van winkelcentra binnen 
de steden zelf (Bolt & Kerklaan, 1989). Door de 
ontwikkeling van nieuwe winkelcentra en de 
uitbreiding van bestaande centra nam het 
winkelareaal in Nederland sterk toe. In de 
periode 1946-1969 was sprake van een toename 
van 3 miljoen m2 wvo. Het totale areaal nam 
hiermee met tweederde toe (Bak, 1971).
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Begin jaren zestig realiseerde projectontwikke-
laar Johan Matser de eerste twee grote geïnte-
greerde stadsdeelcentra: Presikhaaf in Arnhem 
en Amstelveen Centrum. Andere voorbeelden 
zijn de stadsdeelcentra Boven ’t IJ (Amster-
dam-Noord), Zuidplein (Rotterdam), Leidschen-
hage (Voorburg-Leidschendam), Paddepoel 
(Groningen), Overvecht (Utrecht) en Woensel 
(Eindhoven) (Bolt & Kerklaan, 1989; Neprom, 
2000; Fokkema, 2010).
De stadsdeelcentra in Nederland zijn in de loop 
van de tijd gaan fungeren als de door Richardson 
(1977) geformuleerde ‘locational constants’ (zie 
paragraaf 1.4). Aan deze grootschalige winkel-
centra zijn op diverse momenten verschillende 
centrumstedelijke functies toegevoegd. De 
stadsdeelcentra hebben zich hierdoor op 
incrementele wijze ontwikkeld tot nieuwe 

centra. Van een volledig pakket aan centrumste-
delijke functies is hier echter geen sprake (Van 
der Heijde en Hoppenbrouwer, 2005a).

5.2 »  Gebundelde deconcentratie 
en groeikernen (1965-1985)

Tussen 1960 en 1971 vervijfvoudigde als gevolg 
van de groeiende welvaart het autobezit. 
Hierdoor werd het in toenemende mate mogelijk 
verder van het werk te wonen. Dit had tot gevolg 
dat de suburbanisatie enorme proporties 
aannam, wat leidde tot een verdubbeling van het 
aantal forensen tussen 1960 en 1971. De steden 
werden vertrekgebieden. (Van der Cammen & 
De Klerk, 2003). Als gevolg van de door de 
overheid gestimuleerde suburbanisatie en de 

In de jaren zestig kwamen diverse geïntegreerde stadsdeelcentra tot stand: Paddepoel in Groningen
Bron: Auteur
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deconcentratie van stedelijke activiteiten (met 
name wonen) ontstonden in deze periode 
stadsgewesten (Brand, 2002).
 

5.2.1 »  Gebundelde deconcentratie

Het belangrijkste onderdeel van de ruimtelijke 
ordening in deze periode was het beleid van 
gebundelde deconcentratie. Dit kwam voort uit 
angst voor de gevolgen van de bevolkingsgroei 
en het volbouwen van het westen van Nederland. 
De wens van de overheid was om de deconcen-
tratie van de bevolking en werkgelegenheid te 
structureren. De suburbanisatie werd hiertoe 
geconcentreerd in een beperkt aantal groeiker-
nen. Op basis van het Ontwikkelingschema 
Westen des Lands (Rijksdienst voor het Nationa-
le Plan, 1958) effectueerde de (Eerste) Nota 
inzake de Ruimtelijke Ordening in Nederland de 
gebundelde deconcentratie in Rijksbeleid. Het 
beleid was opgebouwd rond een hiërarchie van 
bebouwingskernen die bestond uit levenskrach-
tige dorpen met een verzorgende centrumfunc-
tie van lokale betekenis, streekcentra met een 
stedelijk karakter en een verzorgende functie 
voor de hele streek, grote steden van 100.000 tot 
200.000 inwoners als zwaartepunten van de 
gebieden buiten het westen van Nederland en de 
Randstad Holland als Nederlandse metropool 
(Min. VenB, 1960).

Een zorgelijke prognose van de bevolkingsgroei 
naar 20 miljoen in 2000 en een sterke groei van 
de automobiliteit leidde tot de Tweede Nota over 
de Ruimtelijke Ordening in Nederland in 1966. 
De kern van het beleid was dat de grote bevol-
kingsgroei moest worden opgevangen door het 
doorzetten van het spreidingsbeleid zoals dat in 
de Eerste Nota was verwoord. Andere landsde-
len konden de bevolkingsgroei opvangen en 
daarom diende er werkgelegenheid naartoe 
verplaatst te worden. In de Tweede Nota werd 
ook het planconcept stadsgewest geïntroduceerd 
en concreet ingezet op gebundelde deconcentra-
tie door, op enige afstand van de stedenring, 

groeikernen aan te wijzen. Hier konden nieuwe 
woningen in grote aantallen worden gebouwd. 
In combinatie met een bufferzonebeleid zou dit 
ervoor zorgen dat de grote steden niet aan elkaar 
vast zouden groeien. (Min. VRO, 1966).
In de jaren zeventig werd de prognose van de 
bevolkingsgroei naar beneden bijgesteld tot 15,4 
miljoen inwoners in 2000. Uiteindelijk bleek dit 
ook aardig te kloppen. De Derde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening (Min. VRO, 1976) continu-
eerde het spreidingsbeleid en de gebundelde 
deconcentratie van de eerdere nota’s. In het 
kader daarvan werden vier groeisteden en tien 
groeikernen aangewezen met hoge woning-
bouwtaakstellingen. De onevenredige groei van 
kleine kernen werd tegengegaan. De regering gaf 
de voorkeur aan stedelijke ontwikkeling met een 
gesloten woon-werkbalans binnen fietsafstand 
van het stedelijk centrum. Erkend werd echter 
dat dit model in de grotere stedelijke zones, zoals 
vooral in grote delen van de Randstad, weinig 
realiteitswaarde had. Hier werd ingezet op een 
stadsgewestelijke ontwikkeling gesteund op een 
openbaarvervoersysteem. Nieuwe woonmilieus 
moesten worden gespreid over voldoende 
nieuwe bouwplaatsen in gevarieerde dichtheden 
nabij de bestaande stedelijke gebieden. Voor de 
ruimtelijke uitwerking van de groeisteden en 
groeikernen werden geen algemene richtlijnen 
gegeven. Deze waren geheel afhankelijk van de 
plaatselijke situatie en doelstellingen die bij de 
aanwijzing als groeistad of -kern een rol 
speelden (Min. VRO, 1976).
Naast de gebundelde deconcentratie ontstond in 
de jaren zestig ook aandacht voor de historische 
binnensteden. Tegelijkertijd was echter sprake 
van modernisering van de stedelijke centra: de 
cityvorming. De Rijksoverheid had drie motie-
ven die stadsreconstructie actueel maakten: de 
sanering uit een oogpunt van volkshuisvesting, 
de modernisering van verkeers- en vervoers-
voorzieningen en de versterking van de soci-
aal-culturele en economische centrumfunctie. 
De oplossing werd gevonden in een gedeeltelijke 
reconstructie van de oude stad. Van de vorming 
van nieuwe centrumgebieden aan de stadsran-
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den was in het beleid geen sprake. Wel was er 
naast de opgave in de grote steden aandacht 
voor de vernieuwing van centra in dorpen, 
kleine en middelgrote steden. Hiervan werd 
aangegeven dat deze voor de opgave stonden om 
een nieuw centrum te creëren, dat in overeen-
stemming was met de sterke groei en de 
toename van de behoefte aan centrumvoorzie-
ningen (Min. VRO, 1966).

5.2.2 »  Groei van de projectont- 
wikkeling 

In de zestiger jaren was nog steeds sprake van 
een aanzienlijke woningnood. Er was daarom 
behoefte aan de realisatie van grote aantallen 
nieuwe woningen. Het ging hier om circa 
110.000 woningen per jaar (Min. VROM, 1966). 
De groei van de bevolking en het ontstaan van 
nieuwe uitbreidingswijken leidden bovendien tot 
een toenemende vraag naar (commerciële) 
voorzieningen. In deze periode vonden dan ook 
grote investeringen plaats in de detailhandel. De 
gemiddelde bedrijfsruimte per winkel nam 
beduidend toe (schaalvergroting). Slechts een 
deel van het winkelvastgoed werd in deze tijd 
gerealiseerd door projectontwikkelaars. Het 
ging hier echter wel om een groot aantal 
winkelcentra per jaar en aanzienlijke metrages 
(Bolt & Kerklaan, 1989).
Ook de dienstensector groeide sterk. De vraag 
naar kantoorruimten nam hierdoor toe. Deze 
werden liever gehuurd dan gekocht. Het eerste 
kantoor voor de verhuurmarkt werd echter pas 
in 1965 gerealiseerd. In deze periode van grote 
vraag ontstonden interessante investeringsmo-
gelijkheden voor partijen die bereid en in staat 
waren voor eigen rekening en risico woningen, 
kantoren en winkels te realiseren. Dit werd nog 
eens extra gestimuleerd door de invasie van 

Britse beleggers eind jaren 60. Bouwbedrijven 
pakten deze kansen op. Zo gingen bijvoorbeeld 
ook financiële instellingen en institutionele 
beleggers, makelaars en architecten aan project-
ontwikkeling doen. Gemeenten stonden in de 
jaren zestig welwillend tegenover projectont-
wikkelingsmaatschappijen die plannen maakten 
voor nieuwe zakelijke centra en extra woning-
bouwcontingenten voor hen wisten los te krijgen. 
Ook de groeiende complexiteit van de ontwikke-
ling van vastgoed leidde (in de jaren zeventig) tot 
de behoefte aan partijen die de verschillende 
stappen in het proces konden coördineren en 
integreren. Het nieuwe vak projectontwikkeling 
voorzag in deze behoefte (Neprom, 2000; 
Fokkema, 2010). Deze bedrijfstak ging zich 
hierdoor sterk ontwikkelen. Op de beleggings-
markt nam de vraag naar vastgoed ook toe. Dit 
kwam vooral door de groei van institutionele 
beleggers omdat steeds meer bedrijven collectie-
ve pensioenverzekeringen af gingen sluiten voor 
hun werknemers. Ook de omvang van de 
levensverzekeringsbedrijven nam sterk toe (Van 
Gool e.a., 2007).

5.2.3 »  Stadsgewesten en groeikernen

In de zestiger en zeventiger jaren nam door 
suburbanisatie de groei van de kernen rond de 
steden sterk toe. Het betrof hier zowel dorpen, 
omliggende kleinere steden als groeikernen 
(Brand, 2002). Tegelijkertijd namen de functio-
nele relaties tussen stad en platteland toe. Zo 
ontstond het zogenoemde stadsgewest. Deze 
relaties typeerden zich door een monocentrische 
structuur gebaseerd op het dagelijkse pendelpa-
troon van werkenden en bezoekers (Van 
Engelsdorp Gastelaars e.a.,1980). 

In de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland werd ingezet op gebundelde  
deconcentratie door, op enige  afstand van de stedenring, groeikernen aan te wijzen
Bron: Min. VRO, 1966
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Het Rijksbeleid had in deze periode minder 
invloed dan in de vorige periode. De gemeenten 
voegden zich met betrekking tot hun groeiambi-
ties niet meer zo gemakkelijk naar de richtlijnen 
van het Rijk. De Tweede Nota voorzag in een 
nauwkeurig langetermijnbeleid tot het jaar 2000, 
maar dit was niet in een kortetermijnplanning 
vertaald. Provincies en gemeenten hadden 
hierdoor interpretatievrijheid en gebruikten die 
op een manier die paste bij hun eigen groeistrate-
gieën. Bovendien slaagden zij er in veel gevallen 
in begrip voor hun groeistreven te vinden bij de 
Provincie (de goedkeurende instantie voor de 
bestemmingsplannen). Dit leidde tot een sterker 
ruimtelijk gespreide groei dan het Rijk voor ogen 
had (Brand, 2002). Naast substantiële uitbreidin-

gen in vele kleine suburbane woonkernen met 
vooral vrije sectorbouw lag het zwaartepunt van 
de bouwprogramma’s tot 1973 vooral in Rotter-
dam Alexanderpolder en Ommoord, Overvecht 
in Utrecht en de Bijlmermeer in Amsterdam. De 
groeikernen kwamen in de periode tot 1973 nog 
nauwelijks tot ontwikkeling. Uitzonderingen 
waren Zoetermeer, omdat de agglomeratie Den 
Haag al veel eerder vol was en Lelystad. 
De groeikernen kwamen pas in volle omvang 
van de grond in de tweede helft van de jaren 
zeventig. Tussen 1975 en 1985 groeiden de 
groeikernen met bijna 75%. Dit was vooral te 
danken aan het nieuwe subsidiestelsel dat het 
Rijk had geïnitieerd (Bontje, 2001; Van der 
Cammen & De Klerk, 2003).

Ook bestaande gemeenten werden aangewezen als groeikern. Door de sterke toename van de bevolking 
nam de behoefte aan voorzieningen fors toe. Hiervoor kwamen nieuwe centra tot stand, zoals in  
Nieuwegein.
Bron: Auteur
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Met de geplande en ongeplande groeikernen 
kwamen in deze periode rond de steden een 
groot aantal nieuwe centra tot stand. Enerzijds 
als ‘greenfield’ ontwikkeling in de vorm van een 
gepland stadshart zoals in Almere. Maar vooral 
door het aanwijzen van een aantal bestaande 
gemeenten als groeikern. Door de sterke 
toename van de bevolking in deze kernen nam 
de behoefte aan voorzieningen fors toe. Hier-
door was het noodzakelijk om deze groeikernen 
te voorzien van nieuwe centra. Voorbeelden zijn 
Nieuwegein, Zoetermeer, Capelle aan den IJssel, 
Purmerend, Houten, Hellevoetsluis en Spijkenis-
se. In de meeste gevallen werd de locatie van 
deze nieuwe centra op een andere plaats 
gesitueerd dan de oorspronkelijke dorpskern. De 
derde groep van nieuwe centra ontstond in de 
kernen die een sterke groei doormaakten, zonder 
dat dit door de rijksoverheid was gepland. 
Voorbeelden zijn Maarsen, Zaandam, Hoofd-
dorp, Papendrecht, Etten-Leur en Woensel. 

De politiek van gebundelde deconcentratie had 
als gevolg dat veel welvarende gezinnen de 
steden verlieten. Tussen 1960 en 1971 boekten de 
drie grote steden een vertrekoverschot van 
287.000 personen. Hierdoor nam de problema-
tiek in de binnenstedelijke gebieden toe. Vooral 
de oude, minder welvarende wijken verpauper-
den sterk. Toch werd de suburbanisatie geen halt 
toegeroepen omdat er fors was geïnvesteerd in 
de groeikernen op het gebied van grondaanko-
pen en bouwrijp maken. Door woningen te 
produceren dienden deze investeringen terug 
verdiend te worden. 

5.3 »  Compacte stadsbeleid en  
de vernieuwing van binnen-
steden (1973-1995)

Na 20 jaar van sterke economische groei 
ontstond in 1973 een oliecrisis met negatieve 
gevolgen voor de economie. De tweede oliecrisis 
in 1979 resulteerde in een recessie die tot 1983 
duurde. De werkloosheid steeg sterk. In deze 

periode ontstond, onder invloed van ruimtege-
brek, verscherpte milieueisen en teruglopende 
bereikbaarheid, deconcentratie van economische 
activiteiten. Eerst de routineproductiebedrijven, 
daarna ‘research en development’ en vervolgens 
‘backoffices’ met routine processen. Deze 
functies kwamen vaak in secundaire economi-
sche centra terecht met veel aanbod aan 
arbeidskrachten op goed bereikbare locaties bij 
de snelweg en/of haltes van openbaar vervoer 
(Coupland,1996; Arends e.a, 2002). In 1976 
meldde het Ministerie van VROM in de Verste-
delijkingsnota dat de stadscentra minder 
aantrekkelijk werden als vestigingsplaats van 
bedrijven door gebrek aan uitbreidingsmogelijk-
heden en verkeers- en bereikbaarheidsproble-
men. Na de uittocht van reguliere economische 
functies deconcentreerden uiteindelijk ook de 
topdienstverlening, de mediasector en topinstel-
lingen in de publieke sector (Mills, 1988; Van 
Engelsdorp Gastelaars, 2001). Deze tendens viel 
samen met de ontwikkeling dat allerlei voorzie-
ningen onder invloed van Rijksbeleid (gezond-
heid, onderwijs) en toenemende mobiliteit 
(detailhandel, cultuur, stedelijk vermaak) op 
steeds hogere ruimtelijke schalen werden 
georganiseerd. In plaats van op het niveau van 
buurten en wijken, op het niveau van de stad en 
de regio (Arends e.a., 2002).

Door de sterke daling van het geboortecijfer 
vanaf 1970 was het probleem van de toekomst 
niet langer de sterke bevolkingsgroei, maar de 
vergrijzing. Door de groei van het aantal 
huishoudens was nog wel sprake van een grote 
behoefte aan woningen. Vooral voor eenper-
soonshuishoudens. Vanuit de grote steden 
vertrokken veel welvarende jonge gezinnen naar 
de suburbane gebieden. Studenten, werkende 
jongeren en immigranten namen hun plaats in.
Al deze veranderingen vonden plaats tegen de 
achtergrond van maatschappelijke veranderin-
gen en alternatieve denkbeelden over de 
inrichting van de samenleving. Ondanks de 
schijn van het tegendeel werd daarin de richting 
van gemeenschapsvorming naar individualise-
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ring verlegd (Van der Cammen & De Klerk, 
2003). Ook kwam in deze periode een einde aan 
het functionalisme en kreeg de ‘nieuwe stede-
lijkheid’ van Forum en de ‘Smarth Growth’ van 
Jane Jacobs steeds meer voet aan de grond. Zo 
nam het verzet tegen de bouw van ‘utiliteitsei-
landen’ met alleen maar winkels toe.  
Er werd gepleit voor functionele en stedenbouw-
kundige verweving van de winkels met horeca, 
woningen, kantoren en culturele voorzieningen 
(Bolt & Kerklaan, 1989).

5.3.1 »  Ruimtelijke ordening als instru-
ment van sociaaleconomische 
sturing

Door de maatschappelijke verschuivingen eind 
jaren zestig werd de directieve vorm van 
overheidsbeleid verlaten en een systeem 
geïntroduceerd waarbij veel meer sprake was 
van overleg en inspraak. Voorheen was de inzet 
om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, 
maar nu werd het uitgangspunt om in te zetten 
op wat de overheid wenselijk achtte. Daarbij 
werd een steeds hechter verband gelegd tussen 
ontwikkelingen in de samenleving en ruimtelijk 
beleid. Het idee werd steeds sterker dat de 
overheid met ingrepen in de ruimte maatschap-
pelijke ontwikkelingen kon beïnvloeden of 
beheersen (Ruimtelijk Planbureau, 2004). 
Tegelijkertijd werd de ruimtelijke ordening een 
belangrijk instrument om sterk te sturen op 
verdeling van de welvaart. Dit kreeg gestalte 
door de introductie van diverse vormen van 
subsidies zoals individuele huursubsidie, 
stadsvernieuwings- en locatiesubisies en 
investeringssubsidies voor bedrijfsvestiging.

Door de grootschalige suburbanisatie in de jaren 
zestig van welvarende jonge gezinnen naar 
buitenwijken en groeikernen in combinatie met 
een afname van de bevolking in de binnensteden 
ontstond een crisis in de steden, met name in de 
oude wijken. In veel steden woonde in vergelij-
king met 1930 of 1940 nog maar de helft van de 
bevolking. Naarmate een groter deel van de 
bevolking op grotere afstand van het centrum 
woonde, nam de verzorgende betekenis van het 
hoofdwinkelcentrum af. Hierdoor daalde het 
aantal horecagelegenheden, bioscopen en 
theaters. Dit was tevens een gevolg van de 
introductie van de televisie (Bak, 1971). 
In 1976 verscheen de Verstedelijkingsnota als 
onderdeel van de Derde Nota over de Ruimtelij-
ke Ordening. Deze zette sterk in op stadsver-
nieuwing om zo de stagnatie in de steden een 
halt toe te roepen. Door de lange uitvoeringster-
mijn van de gebundelde deconcentratie werd dit 
beleid gelijktijdig gevoerd. Wel werd de oneven-
redige groei van kleine kernen tegengegaan 
(Min. VROM, 1976). 
De nieuwe stedelijkheid leidde in het midden 
van de jaren zeventig tot het concept van de 
compacte stad. In 1983 vond met de Structuur-
schets stedelijke gebieden de definitieve 
overgang plaats van de gebundelde deconcentra-
tie naar compacte steden. Het beleid richtte zich 
op het terughalen van bovenmodale inkomens 
naar de steden en herstel van het draagvlak voor 
stedelijke voorzieningen. Ook bedrijven waren 
weer welkom in de stad. Het beleid ging samen 
met de introductie van subsidies voor binnenste-
delijke ontwikkelingen. Volgens Van der 
Cammen en De Klerk (2003) was de winst van 
het concept compacte stad echter vooral de 
geconcentreerde uitbouw van de bestaande 
agglomeraties. De vier grote steden kregen 
bijzondere aandacht. Ze kregen omvangrijke 

In 1976 verscheen de Verstedelijkingsnota als onderdeel van de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening. 
Deze zette sterk in op stadsvernieuwing om zo de stagnatie in de steden een halt toe te roepen:  

Structuurschets voor de verstedelijking in Nederland.
Bron: Min. VROM, 1976
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bouwprogramma’s toegewezen. Het resultaat 
van het nieuwe beleid was dat eind jaren tachtig 
de terugloop van de bevolking in de grote steden 
tot staan werd gebracht en soms omsloeg in 
lichte groei.

De focus van de overheid op de binnensteden 
ging samen met restrictief beleid ten aanzien van 
ontwikkelingen elders in het stedelijk gebied, die 
nadelig konden zijn voor het (economisch) 
functioneren van het centrum. De grootwinkel-
bedrijven prefereerden een vestiging aan de 
stadsrand boven nieuwbouw in de stadskernen, 
waar sprake was van een moeilijke verkeersont-
sluiting en hoge grondkosten (Bak, 1971). Om te 
voorkomen dat de hiërarchische structuur op de 
helling kwam, stelde de Rijksoverheid in 1973 
beleid vast voor Perifere Detailhandels Vestigin-
gen (PDV). Dit betekende een algemeen verbod 
op perifere detailhandel met uitzondering van 
verkoop van brand- en explosiegevaarlijke 
stoffen en een aantal specifieke artikelen die 
werden aangeduid met volumineus, zoals auto’s 
en caravans. Gemeenten waren voortaan 
verplicht hun bestemmingsplannen aan te 
passen aan het nieuwe beleid en een distributie 
planologisch onderzoek (DPO) uit te voeren bij 
het maken van nieuwe bestemmingsplannen. 
Ook de Derde Nota keerde zich tegen vestiging 
van voorzieningen aan of buiten de stadsranden 
voor zover deze de ontwikkeling van het 
stadscentrum nadelig konden beïnvloeden. 
Daarentegen gaf de nota wel aan dat voor een 
evenwichtige ontwikkeling van de stad de 
stimulering van subcentra naast het hoofdcen-
trum gewenst kon zijn, onder meer voor 
agglomeratiegebonden bedrijven, die niet meer 
in het hoofdcentrum konden blijven. Met 
betrekking tot stadsdeelcentra werd opgemerkt 
dat deze concurrerend konden zijn voor het 
stadscentrum, ook al wezen de resultaten van 
enkele onderzoeken eerder in de richting van 
complementariteit tussen hoofd- en stadsdeel-
centra (Min. VROM, 1976).

5.3.2 »  Specialisatie en professionalise-
ring van de projectontwikkeling

De projectontwikkelaars vreesden aan het einde 
van de jaren zestig dat de bouwhausse ten einde 
zou komen. Om hun toekomstige bouwproductie 
veilig te stellen, gingen deze gronden verwerven. 
Door de politieke en maatschappelijke omslag 
kregen de projectontwikkelaars het een stuk 
moeilijker. Zo stonden veel gemeenten kritisch 
tegenover de verwerving van gronden.  
De inspraak- en pressiegroepen zorgden 
bovendien voor vertragingen bij de realisatie van 
projecten (Neprom, 2000).
In deze periode trad binnen de vastgoedsector 
een sterke specialisatie op. De beleggers kochten 
vooral projecten waar ze ook weer gemakkelijk 
vanaf konden. Dit leidde ertoe dat beleggers geen 
vastgoed wilden met meerdere huurders of 
functies. Bovendien was het beheer van dergelij-
ke projecten te complex en daardoor te kostbaar. 
Hierdoor vermeed de vastgoedbranche vele jaren 
multifunctionele projecten. En als het niet anders 
kon, werd gekozen voor verticale functiemenging 
(Coupland, 1996). In de periode 1978-1988 nam de 
productie van winkelareaal door projectontwik-
kelaars af met 43%, omdat het aantal gerealiseer-
de centra terugliep en de gemiddelde omvang 
afnam (Bolt & Kerklaan, 1989).
Eind jaren zeventig ontstond een crisis op de 
woningmarkt waardoor de prijzen sterk daalden. 
Veel projectontwikkelaars en bouwbedrijven 
kwamen hierdoor in de problemen. Begin jaren 
tachtig herstelde de markt zich. In plaats van 
grondbezit werden nu marktgevoel, deskundig-
heid en flexibiliteit cruciale waarden voor 
succes. Hierdoor werd het vak van projectont-
wikkeling grondig geprofessionaliseerd (Ne-
prom, 2000).
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5.3.3 »  Stedelijke verdichting en de  
vernieuwing van binnensteden

Als antwoord op de degeneratie van de oude 
wijken in en rond de centra van de grote steden 
kwam in de jaren zeventig de stadsvernieuwing 
op gang. Om de verzwakte economische positie 
van de centra te verbeteren, werd bovendien in 
veel steden ingezet op vernieuwing van delen 
van het centrum. Als gevolg van het streven naar 
de revitalisatie van de binnensteden was de 
overheid terughoudend met betrekking tot de 
ontwikkeling van nieuwe centra. Maar tegen de 
ontwikkeling van centrumstedelijke voorzienin-
gen op perifere locaties bestond, ter bescher-
ming van de positie van de detailhandel in de 
binnensteden, nog meer weerstand. Wel was 
soms sprake van de versterking van reeds 
bestaande nieuwe centra, zoals Scheveningen 
Bad waar in de jaren tachtig een forse vernieu-
wing plaatsvond. 

Als gevolg van het compacte stadsbeleid werden 
vanaf 1985 de belangrijkste woningprojecten in 
en nabij de steden gepland. In de VINEX werden 
specifieke locaties in en rond de grote steden 
aangewezen waar grootschalige uitbreidingsge-
bieden tot stand dienden te komen. In de meeste 
van deze VINEX-gebieden kwamen geen nieuwe 
centra of stadsdeelcentra tot stand. Zelfs niet in 
omvangrijke wijken zoals Wateringse Veld en 
Ypenburg. Wel was er sprake van de ontwikke-
ling van wijkwinkelcentra. Alleen in Utrecht 
werd als onderdeel van Leidsche Rijn besloten 
tot de ontwikkeling van een volwaardig nieuw 
centrum.
Als gevolg van de suburbanisatie van economi-
sche functies ontstonden vanaf de jaren zeventig 
werkgelegenheidsclusters in de suburbane 
gebieden waarbij uitsortering plaatsvond tussen 
gemengde bedrijventerreinen en kantorengebie-
den. 

In deze periode was geen doelbewuste sprake 
van de ontwikkeling van nieuwe centra. Doordat 
alle pijlen op de binnensteden gericht waren, 

was het overheidsbeleid, zowel van het Rijk als 
binnen de steden, vooral remmend voor de 
vorming van nieuwe centra.

5.4 »  Welvaart en liberalisering  
(1985-2014)

In 1988 publiceerde het Rijk de Vierde Nota over 
de Ruimtelijke Ordening. In het verlengde van de 
Structuurschets stedelijke gebieden werd sterk 
ingezet op concentratie. Door de economische 
crisis en de toename van de internationale 
concurrentie tussen stedelijke regio’s lag 
bovendien een belangrijke focus op het verbete-
ren van de kwaliteit van het vestigingsmilieu in 
de grote steden. Tezamen was dit aanleiding om 
vooral de stedelijke ontwikkeling in de grote 
steden te bevorderen. Dit kreeg gestalte door het 
versterken van ‘stedelijke knooppunten’ waarin 
het Rijk ook wilde investeren. Nieuw was echter 
dat het Rijk hier alleen toe bereid was als de 
private sector voor een groot deel in de kosten 
zou bijdragen (Min. VROM, 1988). VROM 
selecteerde in dit kader een aantal multifunctio-
nele ‘sleutelprojecten’ die van belang waren voor 
de verbetering van de internationale concurren-
tiepositie van Nederland. Voor de grote woning-
behoefte werd ingezet op de uitbreiding van de 
grote steden met nieuwe woonwijken.  
De primaire gedachte hierachter was dat de 
bundeling van activiteiten het autoverkeer zou 
remmen. Enkele decennia later bleek echter dat 
dit niet het geval was. Met betrekking tot nieuwe 
centra gaf de Vierde Nota aan dat in de grote 
stadsgewesten het stadcentrum en subcentra 
elkaar wat voorzieningen betreft steeds meer 
aanvulden. Het Rijk vond het van belang om die 
taakverdeling in goede banen te leiden en 
overcapaciteit te voorkomen (Min. VROM, 1988).
In de jaren tachtig waren er geen grootschalige 
veranderingen in het detailhandelsbeleid. Wel 
deden zich de eerste tekenen voor van liberalisa-
tie en deregulering van winkelplanning. In 1984 
werden grootschalige vestigingen voor de 
verkoop van meubels en bouwmaterialen 
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formeel onder de paraplu van PDV gebracht. Wel 
diende aangetoond te worden dat het bedrijf niet 
inpasbaar was in het bestaande winkelgebied 
(Evers, 2004; Evers e.a., 2005).

Door de val van het tweede kabinet Lubbers 
verscheen in 1990 de Vierde Nota Extra (VI-
NEX). Het belangrijkste verschil met de Vierde 
Nota was dat er sprake was van concretisering 
van het beleid en dat de milieuproblematiek 
centraler stond. Tussen 1995 en 2015 moest voor 
ongeveer 835.000 woningen een plek worden 
gevonden, waarvan meer dan de helft in de 
Randstad. In de VINEX werd ook onderkend dat 
stedelijke systemen veel minder functioneren als 
één centrum met daarop gerichte onderdelen. 
Werk en voorzieningen waren volgens het Rijk 
niet meer alleen in het centrum gesitueerd, maar 
ook in middenzones en aan de randen van 
stedelijk gebied (Min. VROM, 1990).
In deze periode nam de welvaart in Nederland 
sterk toe. Het herstel van de economie ging 
samen met een snelle globalisering, versneld 
door het wegvallen van de Europese economi-
sche binnengrenzen in 1992. Steden streden om 
de vestiging van hoofdkantoren van bedrijven, 
om de positie van havens en luchthavens, om 
internationale instellingen, kennisinstituten en 
laboratoria (Van der Wouden, 2007). In de 
periode 1994-2001 was er sprake van sterke 
economische groei. De financieringsmogelijkhe-
den waren ruim en er werd fors geïnvesteerd in 
woningen, kantoren en winkels. In 2002 kwam 
de Nederlandse economie tot stilstand, maar 
trok na enkele jaren weer aan. 
In deze periode nam het belang van vestigings-
plaatsfactoren af. Overigens betekende dit niet 
dat bedrijven volledig ‘footloose’ waren. 
Specifieke vestigingseisen zoals infrastructuur 
(vliegvelden, snelwegen), een goed gesitueerde 
locatie en geschoold personeel bleven van 

belang. Net als bewoners kozen bedrijven ook 
steeds bewuster voor omgevingskwaliteiten 
zoals het woonmilieu, culturele voorzieningen, 
recreatiemogelijkheden en het verzorgingsni-
veau. 
Door de toegenomen welvaart en omdat 
Nederlanders in vergelijking met omringende 
landen relatief veel vrije tijd hadden, groeide ook 
de vrijetijdssector in deze periode aanzienlijk. 
Hierdoor steeg het aantal theaters, musea, 
poppodia en horecagelegenheden. Ook ontston-
den er nieuwe soorten vrijetijdsvoorzieningen 
zoals skibanen, wildwaterbanen en klimmuren. 
Ook het belang van winkelen als vrijetijdsbeste-
ding nam in deze periode sterk toe. 
Als gevolg van de toegenomen welvaart in 
combinatie met demografische veranderingen 
en internationale migratie veranderde ook de 
vraag naar woningen (Musterd & Van Zelm, 
2001).  
Het kwantitatieve tekort aan woningen ver-
schoof naar een kwalitatieve opgave, die zich 
vooral manifesteerde in een grote vraag naar 
ruime en luxe woningen op aantrekkelijke 
locaties. Het accent lag hierbij nog steeds op een 
voorkeur voor grondgebonden woningen. 
Hierdoor ging de suburbanisatie gewoon door. 
Maar voor bepaalde doelgroepen werd ook 
centrumstedelijk wonen in hogere dichtheden 
een aantrekkelijke optie. 

In 2008 ontstond een crisis op de internationale 
financiële markt. Hierdoor kromp in 2009 de 
Nederlandse economie met bijna 4%. Ook in de 
jaren daarna bleef de economie in onrustig 
vaarwater. Door de bankencrisis werden de 
kredietfaciliteiten sterk ingeperkt en als gevolg 
van de economische crisis daalde ook het 
consumentenvertrouwen. Daar kwam bij dat in 
de voorafgaande periode een overaanbod was 
ontstaan aan kantoren en winkels. Als gevolg 

In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening werd ingezet op versterking van de stedelijke  
knooppunten: ruimtelijke hoofdstructuur Vierde Nota 
Bron: Min. VROM, 1988.
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van dit samenspel van ontwikkelingen liep de 
vastgoedmarkt zware averij op en kwamen veel 
projecten en gebiedsontwikkelingen tot stil-
stand, waaronder (in) nieuwe centra. 

5.4.1 »  Decentralisatie en liberalisering 
van overheidstaken

In de jaren tachtig deed zich in de Europese 
steden een institutionele transformatie voor. 
Salet e.a., (2003) onderscheiden hierbij drie 
elkaar overlappende dimensies. In de eerste 
plaats was er sprake van een reductie van de 
proactieve rol van de overheid in de economie 
en maatschappij. Mede door de vrije Europese 
markt, het einde van staatsprotectionisme en 
privatisering van staatsbedrijven namen de 
privileges en de status van de private sector toe. 
In de tweede plaats deed zich een verschuiving 
voor van ‘government’ naar ‘governance’, 
waarbij overheidsbeslissingen naar een breed 
scala van verschillende, veelal private organisa-
ties werden verschoven. In de derde plaats vond 
er een herstructurering plaats van intergouver-
nementele relaties die simultaan werden 
geïnternationaliseerd en gedecentraliseerd. 
Vooral vanuit de EU namen internationale 
beslissingen sterk toe. Met betrekking tot 
decentralisatie was een belangrijke oorzaak het 
inzicht dat veel beslissingen efficiënter op lokaal 
niveau plaats kunnen vinden.

Ook in Nederland deden deze ontwikkelingen 
zich voor. De basis voor deze wijziging lag in de 
jaren tachtig bij het ‘no nonsense beleid’ van 
Lubbers (CDA). Deze bestreed de economische 
problematiek door het terugdringen van de 
overheidstekorten en het stimuleren van 
marktwerking. In deze periode nam ook de 
invloed van de burgers verder toe (Arends e.a., 

2002). Door de opkomst van rechtse partijen 
vanaf de jaren negentig lag het accent voortaan 
minder op het formuleren van beleid en meer op 
uitvoering en handhaving. De VROM-raad 
(2004) was van mening dat door een veranderd 
samenspel van ideologische, culturele en 
financiële achtergronden minder ruimte was 
voor hiërarchische sturing vanuit de overheid en 
dat vooral behoefte bestond aan een overheid die 
meestuurt. De overheid nam voortaan deel in 
coalities. Dit werd ‘new governance’ genoemd. 
Hierbij is sprake van een verschuiving van 
restrictieve, faciliterende planning naar ontwik-
kelend, ondernemend plannen. Hierbij lag niet 
langer het accent op verbieden van wat onge-
wenst is, maar op het stimuleren van wat 
wenselijk is. New governance kan in feite 
beschouwd worden als het regisseren van de 
interactie tussen de diverse betrokken ‘stakehol-
ders’ (Gualini, 2001; Salet e.a., 2003; Evers, 2004). 
Van der Wouden e.a. (2006) geven aan dat (in lijn 
met de situatie in andere Europese landen) de 
ruimtelijke ordening in deze periode steeds meer 
werd bepaald door het gedrag en de voorkeuren 
van bedrijven en burgers en steeds minder door 
het ruimtelijk beleid van de overheid. Tegelijker-
tijd nam de rol van de Rijksoverheid af doordat 
zij de ruimtelijke planning meer in handen legde 
van provincies, gemeenten en marktpartijen. 
Het Nederlandse ruimtelijk beleid verschoof 
bovendien steeds meer van de publieke naar de 
private sector. De decentralisatie van de 
overheid werd onder het motto ‘decentraal wat 
kan, centraal wat moet’ vertaald in de Nota 
Ruimte (Min. VROM e.a., 2004). De centrale 
overheid richtte zich op de ontwikkeling van de 
ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland, 
waaronder bescherming tegen hoogwater, 
economische kerngebieden, ‘greenports’, 
‘brainports’ en ecologische en infrastructurele 
netwerken. Voor de overige terreinen waren de 

In de Nota Ruimte was weinig aandacht voor nieuwe centra:  
verstedelijking in de stedelijke netwerken in de Nota Ruimte

Bron: Min. VROM e.a., 2004
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lagere overheden verantwoordelijk en gold een 
door het Rijk omschreven basiskwaliteit.

In grote delen van Europa was vanaf de jaren 
tachtig de strategie voor stedelijke revitalisatie 
sterk gericht op herpositionering van steden in 
de globale competitie. Deze was gebaseerd op 
marktgerichte grootschalige stedelijke ontwik-
kelingsprojecten die tot doel hadden om een 
herstructurering tot stand te brengen van 
fysieke, sociaaleconomische, politieke en 
symbolische stedelijke ruimte (Swyngedouw, 
2005). Ook in Nederland gingen de steden met 
een bedrijfsmatige en ondernemende aanpak 
hun economische problemen te lijf (Spierings, 
2006). Beleidsmakers gingen het belang inzien 
van het ‘concurrerend vermogen’ van de stad als 
vestigingsplaats. Sinds de jaren negentig ging het 
in het stedelijk beleid dan ook om het aantrekken 
van bedrijven, bewoners en bezoekers (Van der 
Wouden, 2007). De steden profileerden zich 
voortaan niet langer met problemen, maar met 
kansen. De inspanning van de steden werd 
ondersteund door het Rijk door middel van het 
zogeheten Grotestedenbeleid. Dit werd eind 
jaren negentig verdeeld in een economische, een 
fysieke en een sociale pijler. De fysieke pijler 
bestond vooral uit de stedelijke herstructurering, 
die voortkwam uit de Nota Stedelijke vernieu-
wing (Min. VROM, 1997). In het beleid werd een 
verbinding verondersteld tussen de economische 
en fysieke doelstellingen en de sociale proble-
men. De gedachte was dat door het bevorderen 
van economische groei de welvaart van de 
steden zou toenemen en dat door de toename 
van het aantal banen uiteindelijk ook de werk-
loosheid en de uitkeringsafhankelijkheid zou 
verminderen (Van der Wouden, 2007). 
Zowel het beleid in de Vijfde Nota als in de Nota 
Ruimte was gericht op centrumvorming rond 
vervoersknooppunten door hoge concentraties 
centrumstedelijke functies met een multifuncti-
oneel karakter. Het Rijk stelde dat de gemeenten 
hier verantwoordelijk voor waren, maar kon op 
verzoek wel een stimulerende rol vervullen. Het 
Rijk gaf prioriteit aan de ontwikkeling van de 

Amsterdamse Zuidas tot een toplocatie. Een 
soortgelijke aanpak werd gevolgd voor het 
gebied Rotterdam Centraal en voor de andere 
vier nieuwe sleutelprojecten: Den Haag Cen-
traal, Utrecht Centraal, Arnhem en Breda. 
Duidelijk was dat het Rijk zijn prioriteiten dus 
wederom vooral richtte op versterking van de 
centra van de grote steden. Alleen de Zuidas 
vormde hier een uitzondering op. Voor nieuwe 
centra was in de Nota Ruimte weinig aandacht. 
Voor succesvolle planvorming én realisatie van 
centrumontwikkeling was volgens VROM 
betrokkenheid van diverse publieke en private 
partijen nodig. Ontwikkelingsplanologie kon 
hier concreet in de praktijk worden gebracht 
(Min. VROM e.a., 2004). 

In 2012 publiceerde het Ministerie van Infra-
structuur en Milieu de Structuurvisie Infra-
structuur en Ruimte. Het beleid voor de verste-
delijking en het landschap was sterk gericht op 
decentralisatie naar de provincies en gemeenten. 
Binnen de gebiedsontwikkelingen diende de 
vraag van de eindgebruikers centraal te staan. 
Ten behoeve van een zorgvuldig gebruik van de 
schaarse ruimte werd een ladder voor duurzame 
verstedelijking geïntroduceerd. Het Rijk streefde 
naar een ‘excellent en internationaal bereikbaar 
vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s met een 
concentratie van topsectoren’. Hiertoe werd 
geïnvesteerd in projecten van nationaal belang 
in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven zoals 
de Zuidas, Schiphol-Almere, Brainport Avenue 
en Rotterdam-Zuid. 

Winkelplanning

Ook op het gebied van winkelplanning was er 
sprake van liberalisering. Met de nieuwe Wet 
Ruimtelijke Ordening (WRO) verviel in 1985 het 
verplichte distributieplanologisch onderzoek.  
In de plaats daarvan beschreef de nieuwe WRO 
een proces waarin Provincie, gemeenten en het 
georganiseerde bedrijfsleven in de detailhandel 
met elkaar de planning van winkelvoorzieningen 
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dienden vorm te geven en te beargumenteren. 
Door de schaalvergroting in de meubel- en 
doe-het-zelfbranche vond in 1984 verruiming 
plaats van de regelgeving rond PDV. Ook deze 
branches mochten zich voortaan op perifere 
locaties vestigen, als deze niet ingepast konden 
worden in bestaande winkelcentra. In 1990 
werden huishoudelijke artikelen toegevoegd aan 
het toegestane assortiment van detailhandel in 
de periferie. Deze beslissing werd versneld door 
de komst van IKEA in Nederland: een voorbeeld 
van een overheidsmaatregel die aangepast werd 
aan een bedrijfsstrategie en niet andersom 
(Evers e.a., 2005). In 1992 vond een verdere 
verruiming plaats; ook tuincentra, woningin-
richting en sanitair en keukens werden toege-
voegd aan de toegestane branches die zich 

buiten winkelcentra mochten vestigen (Tweede 
Kamer, 1992).
Om tegemoet te komen aan de schaalvergroting 
van winkels en de druk vanuit de markt kwam 
in 1993 het beleid tot stand voor geconcentreerde 
grootschalige detailhandelsvestigingen (GDV). 
Binnen de in de Vierde Nota genoemde stedelijke 
knooppunten mochten gemeenten GDV-locaties 
aanwijzen waar geen branchebeperkingen 
golden. Voorwaarde was wel dat deze gereali-
seerd werden naast hoogwaardig openbaar 
vervoer, onderbouwd waren door een regionale 
detailhandelsvisie en slechts bedoeld waren voor 
vestigingen groter dan 1.500 m2 bvo (Min. EZ, 
2000). De voorstellen dienden in samenspraak 
met de inspectie Ruimtelijke Ordening van 
VROM en het rijksconsulentschap Economische 

Om tegemoet te komen aan de schaalvergroting van winkels en de druk vanuit de markt kwam in 1993  
het beleid tot stand voor geconcentreerde grootschalige detailhandelsvestigingen (GDV): GDV in 
Alexandrium Rotterdam
Bron: Auteur
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zaken tot stand te komen. Verder decentraliseer-
de het Rijk deze taak aan provincies en gemeen-
ten (Min. VROM, 1993).
Eind jaren negentig werden de bevindingen van 
de marktwerking-deregulering-wetgevings 
operatie over het PDV/GDV-beleid bekendge-
maakt. De conclusies waren: meer deregulering 
en decentralisatie. Deze aanbevelingen werden 
met de Nota Ruimte ingevoerd. De harde 
beperkingen op rijksniveau met betrekking tot 
branchering en locatie verdwenen en de lagere 
overheden kregen meer zeggenschap (Evers e.a., 
2005). Het Interprovinciaal Overleg kwam 
echter begin 2006 met nieuwe branchebeperkin-
gen, wat als minimumpakket voor alle Neder-
landse provincies gold. Hierdoor veranderde er 
feitelijk veel minder dan de bedoeling was 
geweest (Speetjens & Van der Post, 2012).

5.4.2 »  Stedelijke ontwikkeling als 
samenspel tussen publieke en 
private partijen

Door de decentralisatie en liberalisering van 
overheidstaken, in combinatie met de verschui-
ving van government naar governance, deed 
zich een ingrijpende wijziging voor in het 
krachtenveld tussen overheid en private partijen 
en ontstond een nieuwe institutionele arena.  
Volgens de VROM-raad (2004) creëerde de 
overheid voortaan coalities voor netwerksturing 
dan wel zelfsturing van maatschappelijke 
actoren. Dit waren coalities van ‘the willing’: 
door betrokkenen zelf gekozen partners die hun 
belangen gelijk hebben kunnen richten. Swynge-
douw (2005) stelde dat de decentralisatie van 
overheidstaken leidde tot fragmentatie van 
lokale besluitvorming over diverse publieke, 
semipublieke en private actoren. Deze organisa-
ties hadden een positie verkregen naast de lokale 
overheid in het ontwerp en de implementatie 
van stedelijke strategieën. Vaak waren deze 
organisaties georganiseerd in publiek-private 
organisaties (Swyngedouw, 2005). Volgens 
Swyngedouw vertoonde de ‘new governance’ 

drie parallelle trends. In de eerste plaats was 
sprake van een grotere rol van de lokale politiek 
en instituten om proactief ontwikkelingen tot 
stand te brengen. In de tweede plaats was er een 
toename van lokale politieke, economische en/of 
culturele krachten (de ondernemende stad). In de 
derde plaats deed zich een fragmentatie voor van 
private en semipublieke organisaties die gecoördi-
neerd werden door nieuwe vormen van publiek-
private samenwerking. De nieuwe rol van de 
overheid had volgens Adams (1994) tot doel om 
gelegenheden te creëren en investeringen te 
stimuleren. Hij noemde dit ‘entrepreneurial 
planning’ of ‘leverage planning’. Hierbij is de 
overheid actie-georiënteerd en gericht op imple-
mentatie. Swyngedouw (2005) sloot hierop aan en 
stelde dat planners en lokale autoriteiten een meer 
proactieve houding en ondernemende aanpak 
hadden aangenomen met het doel marktkansen te 
ontdekken en private investeerders te interesseren. 
Ondanks de marktgeleide en private investeringen 
was de staat volgens Swyngedouw (2005) meestal 
wel een van de leidende actoren cq financiers bij 
grote Europese projecten op het gebied van 
stedelijke ontwikkeling.

Bij de institutionele beleggers vond in deze 
periode een herschikking plaats van vastgoedbe-
langen. Hierbij werden de onroerendgoedporte-
feuilles in separate (dochter)maatschappijen 
ondergebracht met een eigen verantwoordelijk-
heid voor de financiële resultaten, opgenomen in 
een groter verband of zelfs afgestoten. In lijn met 
deze ontwikkeling ontstonden gespecialiseerde 
sectorfonden die zich tot één categorie onroe-
rend goed beperkten of één bepaalde regio 
(Neprom, 2000). Voor de ontwikkeling van 
multifunctionele projecten was dit geen 
gunstige ontwikkeling. Een tweede ontwikke-
ling in deze periode was dat beleggers veel 
eerder in het proces van stedelijke ontwikkeling 
gingen participeren. Vooral bij grote gebiedsont-
wikkelingen was dit het geval. Aangezien de 
tijdshorizon van beleggers veel langer is dan die 
van projectontwikkelaars, was dit voor de 
kwaliteit van de stedelijke ontwikkeling een 
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In deze periode was steeds vaker sprake van integrale gebiedsontwikkeling waarbij werd gestreefd naar 
optimale interactie van de diverse stedelijke functies: ontwikkeling van de Kop van Zuid in Rotterdam
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gunstige ontwikkeling. In deze periode vond 
tevens een voorzichtige verbreding plaats van de 
beleggingsportefeuilles naar andere typen 
vastgoed zoals bedrijfshuisvesting, logistieke 
centra, hotels en ‘resorts’ (Nozeman, 2001).
Naast de overheid, projectontwikkelaars en 
beleggers betraden ook de grote winkelketens de 
arena van de stedelijke ontwikkeling. In deze 
periode deed zich in de detailhandel een sterke 
filialisering voor die samenging met schaalver-
groting. Detailhandelsketens gingen nationaal, 
internationaal en zelfs mondiaal opereren. De 
reden voor expansie was om te profiteren van 
schaalvoordelen en nieuwe markten. Als gevolg 
van deze ontwikkelingen werden lokale autori-
teiten geconfronteerd met steeds machtiger 
internationale bedrijven in het plannings- en 

beslissingsproces (Evers, 2004; Castells, 1996). 
Het grootwinkelbedrijf kreeg ook in toenemen-
de mate behoefte aan grote winkelunits (Jones 
Lang LaSalle, 2005). In de Nederlandse histori-
sche binnensteden was hiervoor in veel gevallen 
te weinig ruimte. 
In deze periode was steeds vaker sprake van 
integrale gebiedsontwikkeling waarbij werd 
gestreefd naar optimale interactie van de diverse 
stedelijke functies. Dit kwam mede voort uit een 
diversificatie binnen de vastgoedsector die tot 
doel had om minder afhankelijk te zijn van een 
bepaalde markt of een bepaald product in de 
vastgoedportefeuille (Nozeman, 2001). Volgens 
Ruigrok (2012) bestond de verbreding van het 
programma enerzijds uit publieksgerichte 
functies om de aantrekkingskracht van het 
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winkelgebied voor bezoekers te vergroten en 
anderzijds uit functies met een autonoom 
bestaansrecht, vooral woningen en kantoren met 
een eigen dynamiek en vestigingscondities. 
Volgens Swyngedouw (2005) waren de vaak 
omvangrijke stedelijke projecten geen respons 
van politieke en economische veranderingen, 
maar een katalysator. Als gevolg van de com-
plexe interactie tussen het groot aantal publieke, 
semipublieke en private actoren met ieder hun 
eigen belangen en doelstellingen was het niet 
langer mogelijk om te werken met gedetailleerde 
plannen en deed binnen de gebiedsontwikkeling 
procesplanning zijn intrede. Hierbij werd 
gewerkt met een aantal doelstellingen zonder 
dat het eindbeeld van de betreffende ontwikke-
ling op voorhand bekend was. Tijdens het proces 
vond aan de hand van actuele ontwikkelingen 
voortdurend bijstelling van de plannen plaats. Bij 
de gebiedsontwikkelingen was in veel gevallen 
sprake van publiek-private samenwerkingsver-
banden (PPS), met of zonder juridische basis. 
Vaak werd voor deze vorm gekozen om zo de 
overheidstaken los te koppelen van de institutio-
nele stroperigheid en de politieke waan van elke 
dag. Een andere reden was dat de overheid nogal 
eens risicovol in dergelijke projecten participeer-
de. Door veel actoren werden deze PPS-con-
structies positief beoordeeld. Volgens Swynge-
douw (2005) opereerden dergelijke organisaties 
echter vaak autonoom en ontbrak het aan 
democratische controle. 

5.4.3 »  Polycentrisme en afvlakking  
van de winkelhiërarchie

Vanaf de jaren tachtig kregen de stedelijke 
activiteiten in Nederland steeds meer een 
regionaal karakter. Zo gingen de woning- en 
arbeidsmarkt regionaal functioneren en hadden 

stedelijke voorzieningen zoals gezondheidszorg, 
onderwijs, cultuur en vrijetijdsvoorzieningen 
een toenemende reikwijdte (Musterd & Salet, 
2003). De stadsgewesten in Nederland groeiden 
uit tot polycentrische netwerken waarbij de 
hiërarchie tussen de kernen afnam. Volgens het 
Ruimtelijk Planbureau (2004) werd het verschil 
tussen centrum en periferie kleiner en nam het 
aantal centra toe. Het ministerie van VROM 
(2005) constateerde dat vooral in de Randstad 
steeds grotere polycentrische regio’s ontstonden 
waarbij delen van de Randstad ruimtelijk 
vervlochten.

De winkelhiërarchie in Nederland vlakte in deze 
periode af (Buursink, 1996; Evers, 2004; Evers & 
Van Hoorn, 2006; Spierings, 2006). Dit was een 
gevolg van een combinatie van schaalvergroting 
in de detailhandel en consumenten die bereid 
werden om verder te reizen voor een groter 
assortiment of lagere prijzen (Buursink, 1996). 
Door deze ontwikkeling verdrongen grotere 
winkels en winkelgebieden de kleinere. Vanwege 
de schaalvergroting nam de omvang van 
vestigingen en de afstand ertussen toe en de 
fijnmazigheid van de detailhandel af. Bovendien 
stonden buurt- en wijkwinkelcentra al jaren 
sterk onder druk. Ook bij de nieuwbouwplannen 
was de hiërarchie niet meer terug te vinden. 
Centrumstedelijke winkelfuncties vestigden 
zich ook in stadsdeelcentra en centra van 
aangrenzende gemeenten (Evers & van Hoorn, 
2006; Spierings, 2006). Dit is mede verklaarbaar 
doordat grote (internationale) winkelketens hun 
omvangrijke filialen niet kwijt konden in de 
Nederlandse fijnmazige historische binnenste-
den (Evers e.a., 2011). Als gevolg van deze 
ontwikkeling vlakte de winkelhiërarchie niet 
alleen aan de onderkant af, maar ook aan de 
bovenkant. Naast de hiërarchie van winkelcen-
tra ontstonden nieuwe winkels en winkelcon-

De groei van de vrijetijdssector die in deze periode plaatsvond, kreeg vooral zijn 
ruimtelijke weerslag aan de stadsranden: Go Planet in Enschede
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centraties zoals perifere, grootschalige en 
kleinschalige detailhandelsvestigingen op 
vervoersknooppunten. Deze nieuwe winkel-
structuur werd getypeerd als het posthiërar-
chisch winkellandschap in Nederland (Spie-
rings, 2006).
De groei van de vrijetijdssector die in deze perio-
de plaatsvond, kreeg vooral zijn ruimtelijke 
weerslag aan de stadsranden. Hier kwamen op 
vele locaties fitnessketens, pretparken, (mega)
bioscopen, stadions en entertainment tot stand. 
Dergelijke locaties waren vooral in trek vanwege 
het grootschalige karakter van de activiteiten en 
een goede bereikbaarheid (Luijten, 2007). Deze 
leisurelocaties werden meestal niet in the green 
field ontwikkeld (Mommaas, 2003). Wel leidde 
de ontwikkeling van leisure aan de standsrand 
tot verstrooide stedelijkheid. Binnen de winkel-
gebieden vond vervlechting plaats met vrijetijds-
activiteiten. Zowel in de vorm van vrijetijdsfunc-
ties in winkelcentra als winkels met een hoog 
gehalte aan leisure.  
Volgens Ruigrok (2012) komt de toegenomen 
vraag naar het combineren van vrijetijdsvoor-
zieningen met winkels voort uit de afnemende 
vraag naar nieuwe winkelruimte, maar tevens 
door de veronderstelling dat dit tot extra 
trekkracht leidt waarvan winkels profiteren. 

5.4.4 »  Crisis op de vastgoedmarkt

Als gevolg van de financiële en economische 
crisis werd de vastgoedsector in Nederland 
zwaar getroffen. Op dat moment was door de 
sterk opgelopen prijzen de woningmarkt al aan 
het afkoelen. Door de financiële crisis waren 
banken minder gemakkelijk bereid om leningen 
te verstrekken en door de economische crisis 
daalde bovendien het consumentenvertrouwen 
sterk. Door deze ontwikkelingen nam de vraag 
naar woningen af en daalden de woningprijzen 
met zo’n 20% (NVM, 2014). 
Vóór de economische crisis was een groot metra-
ge kantoren gebouwd. Door de crisis nam de 
vraag naar kantoren echter sterk af. Tegelijker-

tijd was sprake van ‘het nieuwe werken’ dat was 
gebaseerd op flexibele werkplekken, thuiswer-
ken en een aantrekkelijke kantooromgeving. 
De ruimtebehoefte per medewerker was bij dit 
concept aanzienlijk lager dan in de conventione-
le kantoren. Door deze ontwikkelingen viel de 
vraag naar kantoren terug en ontstond een 
enorm overaanbod. Volgens Van Dun (2010) is  
de transformatie van oude kantoorgebouwen 
hiervoor een passend antwoord. 
De winkelmarkt kampte met een toename van 
de aankopen via internet in combinatie met 
teruglopende bestedingen door de economische 
crisis. Als gevolg hiervan nam de leegstand sterk 
toe. Bovendien is volgens Speetjens en Van der 
Post (2012) Nederland zo dicht bewinkeld dat 
het toevoegen van nieuwe meters lastiger wordt, 
terwijl de meeste binnensteden inmiddels zijn 
herontwikkeld.
Projectontwikkelaars en bouwbedrijven werden 
door deze ontwikkelingen geconfronteerd met 
een sterke afname van de behoefte aan nieuw-
bouw van woningen en commercieel vastgoed. 
Bovendien waren de banken door de financiële 
crisis zeer terughoudend met het verstrekken 
van kredieten. Door deze ontwikkelingen kromp 
de vastgoedsector in deze periode sterk. 
Mede als gevolg van de financiële en economi-
sche crisis is er in de afgelopen jaren sprake van 
veranderingen van de externe context (Noze-
man, 2013). Op het gebied van consumentenge-
drag is er in het commercieel vastgoed sprake 
van een verschuiving van een uitbreidingsmarkt 
naar een vervangingsmarkt. Daarnaast heeft 
zich een verschuiving voorgedaan van een 
aanbodgestuurde markt naar een vraaggestuur-
de markt. Hierbij wordt de eindgebruiker in 
toenemende mate betrokken in het planvor-
mingsproces. Om het risico te beperken, 
ontwikkelen projectontwikkelaars bij voorkeur 
pas als de eindgebruikers bekend zijn en worden 
beleggers veel eerder in het planproces betrok-
ken. Daarnaast is er door demografische 
verschillen in toenemende mate sprake van 
krimp- en groeigebieden. Met betrekking tot de 
bronnen is de kredietverlening aan de vast-
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goedsector opgedroogd en zijn de voorwaarden 
aangescherpt. Door het overaanbod op veel 
verhuurmarkten is bovendien sprake van 
risicomijdend beleggingsgedrag in vastgoed. 
Hierdoor zijn de prijzen van goed verhuurd 
eersteklas vastgoed hoog gebleven en zijn de 
betaalde prijzen van vastgoed van mindere 
kwaliteit en minder huurzekerheid sterk gedaald 
(Van Gool, 2013). Door de bezuinigingen heeft de 
overheid bovendien minder geld beschikbaar. 
Dit heeft consequenties voor de financiële bijdra-
ge in projecten en gebiedsontwikkelingen. Ook 
leidt dit mogelijk tot het afstoten van de ontwik-
keling, financiering en exploitatie van maat-
schappelijk vastgoed. Op het gebied van wet- en 
regelgeving is, mede door de introductie van de 
Ladder voor Duurzame ontwikkeling (Min. 
IenM, 2012), sprake van een complexe situatie. 
Op het gebied van technologie en organisatie 
ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden met 
onder andere beleggers en consumenten. Tot slot 
biedt internet diverse mogelijk heden voor de 
communicatie tussen projectontwikkelaars en 
consumenten (Nozeman, 2013).

5.5 »  Financiële verhoudingen  
tussen het Rijk, gemeenten en 
private partijen (1945-2014)

In Nederland voeren provincies en gemeenten 
taken uit in autonomie en in medebewind. Ze 
zijn vrij in de uitvoering van autonome taken. Bij 
medebewind voeren ze door het Rijk opgedra-
gen taken uit. Daarbij zijn ze gebonden aan de 
voorschriften van het Rijk (Algemene Rekenka-
mer, 2009). Gemeenten kennen drie verschillen-
de inkomstenbronnen: 1. algemene uitkeringen; 
2. specifieke uitkeringen en 3. eigen inkomsten. 
De algemene uitkeringen en specifieke uitkerin-
gen zijn afkomstig van het Rijk. 
Het Gemeentefonds is in 1929 opgericht als 
compensatie voor het opheffen van het systeem 
van heffing van lokale inkomstenbelasting. 
Gemeenten (en provincies) kunnen het geld uit 
algemene uitkeringen naar eigen inzicht uitge-

ven. De praktijk is uiteraard anders. De wet legt 
vele taken op aan de gemeenten. De vrijheid is 
derhalve relatief (Van der Dussen, 1987; Allers, 
2011; Allers e.a., 2013). De minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is 
verantwoordelijk voor een voldoende en 
adequate verdeling van de algemene uitkeringen. 
Daarbij draagt deze minister ook de algemene 
verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke en 
financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen 
(Algemene Rekenkamer, 2009). De verdeelsyste-
matiek voor de algemene uitkeringen aan 
gemeenten is complex en is gebaseerd op het 
derde aspiratieniveau. Dit betekent dat de 
uitkeringen worden verdeeld via vaste verdeel-
maatstaven (aantal inwoners, huizenprijzen, 
inkomen), om zo ervoor te kunnen zorgen dat 
alle gemeenten vergelijkbare voorzieningen kun-
nen realiseren. Ook wordt rekening gehouden 
met de mogelijkheden die gemeenten hebben om 
zelf inkomsten te genereren (vierde aspiratieni-
veau). Op dit moment bestaan er ruim vijftig 
verdeelmaatstaven om een gelijke verdeling te 
realiseren (Wassenaar, 2009). De omvang van 
het Gemeentefonds houdt gelijke tred met (het 
grootste deel van) de Rijksuitgaven. Deze 
afspraken worden de normeringssystematiek 
genoemd. Wanneer het Rijk bezuinigt, daalt de 
omvang van het gemeentefonds. Wanneer het 
Rijk meer uitgeeft, neemt de uitkering uit het 
gemeentefonds toe (Min. BZK, 2010). 
Specifieke uitkeringen worden vastgelegd in een 
wet of regeling en omvatten per definitie 
medebewindstaken. In de specifieke wet of 
regeling staat omschreven waar de uitvoerende 
overheid aan moet voldoen, welk doel zij moet 
nastreven en hoe dat moet gebeuren. De 
uitkering wordt verstrekt via begrotingen van 
ministeries ter financiering van specifiek beleid. 
Het zijn ‘geoormerkte budgetten’: decentrale 
overheden zijn verplicht geld te besteden aan 
voorgeschreven doelen en moeten zich hierover 
verantwoorden aan het Rijk (Algemene Reken-
kamer, 2009). 
Eigen inkomsten betreffen de middelen die niet 
afkomstig zijn van het Rijk en bestaan uit 
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belastingen, rechten en heffingen en overige 
eigen middelen. De belangrijkste eigen inkom-
sten worden gevormd door de belastingen 
(Wassenaar, 2009). Hierbinnen is de onroerend-
zaakbelasting verreweg de belangrijkste. Deze 
maakte in 2010 78% uit van de gemeentelijke 
belastinginkomsten. Daarnaast zijn er de 
parkeerbelasting (14%) en de toeristenbelasting 
(4%). Rechten en heffingen hebben betrekking 
op de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en 
bouwleges. Onder de overige eigen inkomsten 
vallen bijvoorbeeld rente-inkomsten, dividenden 
uit deelnemingen, winsten uit het grondbedrijf 
en opbrengsten van tarieven zoals abonnemen-
ten van de bibliotheek (Wassenaar, 2009; Min. 
BZK, 2010).

5.5.1 »  Verschuivingen in de gemeente- 
inkomsten 

In de afgelopen vijftig jaar zijn de totale inkom-
sten van gemeenten sterk toegenomen van € 2,8 
miljard in 1965 tot € 9,0 miljard in 1974, € 27,9 
miljard in 1985 en € 52,2 miljard in 2012 (De 
Groot, 1987; VNG, 2013). Nu zeggen deze 
bedragen vrij weinig omdat er sprake was van 
een substantiële inflatie en grote verschillen in 
de taakverdeling tussen gemeenten en de hogere 
overheden. In deze periode is er tevens een 
aanzienlijke verschuiving opgetreden in de 
herkomst van gemeente-inkomsten. Opvallend is 
dat er grote verschillen bestaan tussen de diverse 
statistische bronnen. Waarschijnlijk ligt de 
oorzaak hiervan in verschillende definities van 
de diverse geldstromen. In ieder geval kan uit 
alle bronnen afgeleid worden dat over de gehele 
periode tussen 1950 en 2014 het hoofdbestand-
deel van de gemeente-inkomsten afkomstig was 
van het Rijk. Volgens Verdult (1996) is het 
aandeel van de Rijksfinanciering gestegen van 
85% in 1950 tot 94% in 1980 (tabel 5.5.1), om 
vervolgens te dalen tot 87% in 1990. Ook op basis 
van gegevens van het CBS (2010) en Gietema 
(2010) kan afgeleid worden dat het aandeel van 
de Rijksinkomsten in deze periode is gedaald. 

Het omslagpunt lag in 1984 als gevolg van het ‘no 
nonsense’ beleid van het eerste kabinet Lubbers, 
waardoor het aandeel van de Rijksfinanciering 
fors daalde tot 68% in 2012. 

Het aandeel van de algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds daalde, op basis van de gegevens 
van Verdult (1996), vanaf 1950 over de gehele 
periode tot 1990. Volgens de cijfers van het CBS 
(2010) was vanaf het begin van de jaren vijftig 
echter sprake van een stijging van het aandeel 
van de gemeente-inkomsten uit het Gemeente-
fonds tot 34% in 1970. In de periode daarna 
daalde het aandeel tot een dieptepunt van 13,5% 
in 1986 om vervolgens weer te stijgen tot 28% in 
2001. Ook de gegevens van De Vries (2002) verto-
nen over deze laatste periode een stijging van het 
aandeel uit het Gemeentefonds van 27% in 1990 
tot 40% in 2002. Volgens de VNG (2013) was het 
aandeel van de algemene uitkering in 2012 42%.
In de afgelopen periode is het belang van het 
Gemeentefonds voor gemeenten dan ook sterk 
toegenomen door de overheveling van taken naar 
gemeenten (bijvoorbeeld de Wet Maatschappelij-
ke ondersteuning), het omzetten van specifieke 
uitkeringen naar de algemene uitkering en 
compensatie voor wegvallende inkomsten (zoals 
na de afschaffing van de gebruikersheffing OZB 
over woningen) (Wassenaar, 2009). Het aandeel 
van het Gemeentefonds in de totale inkomsten is 
in de ene gemeente veel hoger dan in de andere. 
Hoe groter het belang van het Gemeentefonds, 
hoe gevoeliger de gemeente is voor bezuinigin-
gen bij de Rijksoverheid (Allers, 2009).
De specifieke uitkeringen stegen volgens Verdult 
(1996) van 40% in 1950 tot 63% in 1980, om 
daarna te dalen. Op basis van de gegevens van 
het CBS (2010) en Gietema (2010) steeg het 
aandeel specifieke uitkeringen tussen 1980 tot 
1984 tot een hoogtepunt van 60% om vervolgens 
te dalen tot 32% in 2001. Ook de gegevens van De 
Vries (2002) geven een forse daling weer van de 
specifieke uitkeringen van circa 60% in 1990 tot 
ruim 40% in 2002. Volgens de VNG (2013) was 
het aandeel van de specifieke uitkeringen in 2013 
39%.
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De eigen inkomsten van gemeenten daalden 
volgens Verdult (1996) van 15% in 1950 tot 6% in 
1980, om vervolgens te stijgen naar 13% in 1990 
(De Vries, 2002). Volgens de VNG (2013) kwam 
in 2012 19% van de gemeente-inkomsten uit 
eigen inkomsten.
Ondanks de verschillen tussen de data uit de 
verschillende bronnen zijn er toch een aantal 
conclusies af te leiden uit de analyse van de 
herkomst van de gemeente-inkomsten. Zo is 
duidelijk dat over de gehele periode tussen 1945 
en 2012 het hoofdbestanddeel van de gemeen-
te-inkomsten afkomstig was van het Rijk en dat 
deze tot de jaren tachtig toenamen. Vooral door 
een forse stijging van de specifieke uitkeringen. 
De belangrijkste regelingen betroffen bijstand en 
onderwijs. Daarnaast kwamen er brede geldstro-
men binnen via het Stadsvernieuwingsfonds en 
het fonds Sociale Vernieuwing (Verdult, 1996). 
1984 was een breekpunt waarna het aandeel van 
de gemeentelijke inkomsten dat afkomstig was 
van het Rijk sterk ging dalen en het aandeel van 
de eigen inkomsten van gemeenten steeg. In de 
volgende paragrafen zijn deze twee perioden 
nader toegelicht.

5.5.2 »  Periode van toenemende  
financiële afhankelijkheid  
van het Rijk 1945-1983

De overheid moest voor de wederopbouw veel 
geld uitgeven waardoor een begrotingstekort 

ontstond (Min. Fin, 2007). Voor de gemeenten 
werd tot 1960 gewerkt met noodregelingen. Er 
werd bewust afgezien van een herstel van de 
fiscale autonomie van gemeenten. Het Rijk wilde 
namelijk dat gemeenten enerzijds niet de 
conjunctuur konden beïnvloeden en anderzijds 
niet afhankelijk zouden zijn van conjunctuurge-
voelige belastingen. (Van der Dussen, 1987). De 
financiering van de wederopbouw was sterk 
gecentraliseerd. In 1948 vond vooruitlopend op 
de Wederopbouwwet van 1 juli 1950 wel een 
beperkte decentralisatie plaats. Dit als gevolg 
van een ruimere materiaalvoorziening en een 
mede daardoor grotere arbeidsproductiviteit. 
Als gevolg hiervan kregen gemeenten met meer 
dan 100.000 inwoners de bevoegdheid om 
bouwwerken tot maximaal 150.000 gulden zelf 
goed te keuren. Voor kleinere gemeenten golden 
lagere bedragen (Siraa, 1989).

Om een evenwicht tussen middelen en bestedin-
gen te hervinden, werd in 1952 een anticyclisch 
begrotingsbeleid ingevoerd; de overheid 
probeerde van jaar tot jaar de verhouding tussen 
middelen en bestedingen te stabiliseren door te 
reageren op de situatie die zich voordeed. Op het 
moment dat inwoners weinig uitgaven, ging de 
overheid bijvoorbeeld juist wel geld uitgeven. 
Dat voorkwam dat de economie inzakte. In 
goede economische tijden was de overheid juist 
zuinig met uitgaven, werden schulden afgelost 
en werd gespaard voor slechte tijden (Min. Fin, 
2007).  

Tabel 5.5.1 » Relatieve verdeling van gemeente-inkomsten naar de drie voornaamste inkomstenbronnen, 
1950-1990.

% 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2012

Algemene uitkeringen 45 41 39 31 27 39 42

Specifieke uitkeringen 40 48 54 63 60 42 39

Totaal bijdrage Rijk 85 89 93 94 87 81 81

Eigen inkomsten 15 11 7 6 13 19 19

Bron: Verdult, 1996; De Vries, 2002; VNG, 2013
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In 1961 trad de Financiele Verhoudingenwet 
1960 (FVW) in werking (Van der Dussen, 1987). 
Met deze wet werd geregeld op welke wijze de 
financiering van gemeenten uit het Gemeente-
fonds tot stand kwam. Hierbij was sprake van 
een verdeelsleutel die was gebaseerd op het 
aantal inwoners. Halverwege de jaren zeventig 
ontstond kritiek op de FVW. Vooral de grote 
steden waren ongelukkig met het systeem omdat 
hun bevolking sterk daalde en daardoor hun 
algemene uitkering. Hun financiële behoeften 
daalden echter geenszins. Dit leidde tot een 
aantal onderzoeken die alle uitwezen dat de 
financiële behoefte veel sterker afhankelijk was 
van het aantal woningen dan van het aantal 
inwoners. Dit resulteerde in de FVW-1984 
waarin een forse verschuiving werd aangebracht 
in de wegingsfactoren ten koste van het inwone-
raantal en ten gunste van het aantal woningen. 
Het overgangstraject dat stapsgewijs plaatsvond, 
was met 10 jaar echter erg lang (Verdult, 1996).

Al met al zijn de gemeenten in de periode na de 
Tweede Wereldoorlog voor het grootste deel van 
hun inkomsten en uitgaven afhankelijk geweest 
van het Rijk. In de loop van de tijd kregen ze 
steeds meer medebewindstaken, maar tegelij-
kertijd beperkten zij de mogelijkheden voor 
gemeenten om in hun eigen inkomsten te 
voorzien (De Groot, 1987; WRR, 1990). Volgens 
Van der Dussen is deze ontwikkeling te verkla-
ren vanuit het adagium ‘wie betaalt, bepaalt’. 
Vanuit deze doelstelling trok de centrale 
overheid de belastingmacht naar zich toe en was 
ze huiverig om specifieke uitkeringen over te 
hevelen naar het Gemeentefonds (Van der 
Dussen, 1987).

5.5.3 »  Periode van afnemende  
financiële afhankelijkheid  
van het Rijk 1984-heden

In beginsel zijn eigen inkomsten en algemene 
uitkeringen die gemeenten ontvangen vrij te 
besteden en moeten alleen specifieke uitkerin-

gen aan een bepaald doel besteed worden. 
Macrofinanciële ombuigingen in de jaren tachtig 
hebben er echter toe geleid dat de beginselen in 
de praktijk anders uitpakten. Ten eerste werd de 
groei van de omvang van specifieke uitkeringen 
ingeperkt. Dit leidde er toe dat kosten voor 
bedoelde voorzieningen niet volledig gedekt 
konden worden. Hierdoor moesten algemene 
uitkeringen die tekorten opvangen. De vrije 
bestemming van de algemene uitkeringen werd 
hierdoor beperkt. Door deze twee ontwikkelin-
gen nam de druk op eigen inkomsten van 
gemeenten toe. Ook van deze inkomstenbron 
werden de vrije bestemmingsmogelijkheden 
beperkter. Door deze ontwikkelingen nam het 
aandeel van de verplichte gemeentelijke 
uitgaven toe en de bewegingsruimte voor 
zelfstandig gemeentelijk beleid af, waardoor de 
gemeenten per saldo afhankelijker werden van 
het Rijk (WRR, 1990). 
In de toelichting op de financiële verhoudingen-
wet uit 1984 (Tweede Kamer) werd een voor-
keursvolgorde opgenomen voor bekostiging van 
gemeentelijke activiteiten. Deze volgorde was: 1. 
eigen inkomsten (tarieven, retributies et cetera); 
2. lokale belastingen; 3. algemene uitkering uit 
het Provincie- en Gemeentefonds; en 4. specifie-
ke uitkeringen. In de praktijk bleek het aandeel 
van de verschillende inkomstenbronnen echter 
omgekeerd evenredig te zijn met de voorkeurs-
positie (Verdult, 1996). In brede kring ging men 
de noodzaak van decentralisatie van geldmidde-
len en bevoegdheden naar de lagere overheden 
inzien (De Groot, 1987). Mede hierdoor werd 
ook het aantal specifieke uitkeringen sterk 
teruggebracht. Dit aantal nam echter sneller af 
dan de omvang van de specifieke uitkeringen 
(Algemene Rekenkamer, 2009; Verdult, 1996; 
Wassenaar, 2009). Dit kwam vooral doordat het 
mes werd gezet in de kleinere specifieke 
uitkeringen. Volgens Van der Dussen (1987) 
daalde het aantal specifieke uitkeringen van 532 
in 1980 tot 370 in 1987. Het bedrag dat ermee 
gemoeid was, groeide in die periode echter 
explosief.
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Vanaf de jaren negentig vond decentralisatie 
plaats van de uitvoering van beleid. Hiertoe 
werden de specifieke uitkeringen omgevormd 
tot meer algemene uitkeringen met bredere 
doelstellingen en minder verantwoording. In 
2013 was het aantal specifieke uitkeringen 
teruggebracht naar minder dan 50 (VNG, 2013). 
De decentralisatie had echter wel tot gevolg dat 
de kosten voor de gemeenten sterk toenamen. 
Met het grotestedenbeleid zette het kabinet voor 
het eerst in op een brede doeluitkering. Het 
betrof ontschotte budgetten die enerzijds 
beleidsruimte boden aan de steden en anderzijds 
probeerden recht te doen aan de verantwoorde-
lijkheid van de betrokken ministers. De brede 
doeluitkering kenmerkte zich door een grotere 
bestedingsvrijheid voor gemeenten (Algemene 

Rekenkamer, 2009). Daarnaast nam het belang 
van de algemene uitkering uit het Gemeente-
fonds voor gemeenten door verschillende 
oorzaken sterk toe. Het ging om de overheveling 
van taken naar gemeenten (zoals de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning), het omzetten 
van specifieke uitkeringen naar de algemene 
uitkering en compensatie voor wegvallende 
inkomsten (zoals na de afschaffing van de 
gebruikershefffing OZB over woningen) 
(Wassenaar, 2009).
Als onderdeel van het Gemeentefonds werden in 
2008 twee nieuwe uitkeringen wettelijk 
geregeld: de decentralisatie-uitkering en de 
integratie-uitkering. Hiermee kan het Rijk 
bijdragen verstrekken via het Gemeentefonds (of 
Provinciefonds), zonder gebondenheid aan de 

Door de crisis op de vastgoedmarkt zijn gemeenten geconfronteerd met verliezen op de grondexploitaties: 
vertraging ontwikkeling Leidsche Rijn Centrum
Bron: Auteur
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bestaande verdeelsystematiek van algemene 
uitkeringen. De regeling kwam voort uit de 
behoefte om specifieke uitkeringen over te 
hevelen naar de algemene fondsen. De integra-
tie-uitkering stelt ministers in staat om middelen 
te verstrekken voor structureel beleid. Hierbij is 
vastgesteld op welke termijn deze middelen 
worden overgeheveld naar de gewone algemene 
uitkering. De decentralisatie-uitkering kan door 
het Rijk ingesteld worden wanneer nog niet 
bekend is wanneer de middelen worden toege-
voegd aan de algemene uitkering; dit kan 
bijvoorbeeld ook wanneer het om een tijdelijke 
beleidsimpuls gaat. De twee uitkeringen zijn 
onderdeel van de algemene fondsen en daarmee 
formeel niet geoormerkt. In de praktijk blijken 
ministers daar echter moeite mee te hebben. 
Vooral de decentralisatie-uitkeringen hebben 
veel weg van specifieke uitkeringen en het aantal 
is de laatste jaren gegroeid. In de praktijk 
worden aan deze uitkeringen allerlei voorschrif-
ten meegegeven (Algemene Rekenkamer, 2009; 
Allers, 2011). 
Door de crisis op de vastgoedmarkt zijn de 
gemeenten geconfronteerd met verliezen op de 
grondexploitaties (Allers e.a., 2013). Hierdoor 
was ook veel minder geld beschikbaar voor het 
afdekken van de onrendabele top van projecten. 
Vooral voor de herontwikkeling van bestaande 
stedelijke gebieden had dit grote consequenties 
omdat hier over het algemeen sprake is van 
niet-sluitende grondexploitaties. Door de 
economische crisis werden de gemeenten 
bovendien geconfronteerd met sterke bezuini-
gingen door het Rijk. De kortingen op de 
Rijksuitkeringen waarvoor op gemeentelijk 
niveau niet onmiddellijk structurele bezuinigin-
gen konden worden gerealiseerd en de verliezen 
op de grondexploitaties onttrokken de gemeen-
ten volgens Allers e.a. (2013) aan de algemene 
reserves. Deze zijn hierdoor afgenomen . 
Samenvattend zijn de inkomsten van gemeenten 
die afkomstig zijn van het Rijk sinds medio jaren 
tachtig sterk afgenomen ten gunste van de eigen 
inkomsten. Tevens heeft sinds medio jaren 
tachtig een verschuiving plaatsgevonden van de 

specifieke uitkeringen naar de algemene 
middelen. In lijn met de decentralisatie van het 
beleid is hierdoor de vrijheid van gemeenten 
voor de besteding van de financiële middelen 
toegenomen. Aangezien de middelen uit de 
algemene uitkeringen besteed dienen te worden 
volgens de wet- en regelgeving is deze vrijheid 
betrekkelijk. Zeker ook omdat een deel van de 
uitkeringen binnen de algemene middelen is 
geoormerkt.

5.6 »  Conclusies

In de eerste periode na de Tweede Wereldoorlog 
was de ruimtelijke ordening in Nederland vooral 
gericht op de wederopbouw. De rol van het Rijk 
was sterk centralistisch en directief. Ook met 
betrekking tot de volkshuisvesting. In deze 
periode vond de introductie plaats van nationaal 
en provinciaal ruimtelijk beleid. Door de 
verwoestingen en de naoorlogse geboortegolf 
ontstond een omvangrijke vraag naar woningen 
en voorzieningen. Naast de wederopbouw leidde 
dit tot de ontwikkeling van uitbreidingswijken. 
De stedenbouw van deze gebieden stond onder 
invloed van de wijkgedachte, een hiërarchische 
opbouw van winkelcentra en het functionalisme. 
De steden hadden nog een monocentrisch 
karakter en de binnenstedelijke economie werd 
beschermd door middel van cityvorming. In 
deze periode was nog nauwelijks sprake van 
echte projectontwikkeling. Het waren vooral 
bouwbedrijven die in opdracht van de overheid 
woningen produceerden.
Door toename van de welvaart nam het autobe-
zit en de mobiliteit sterk toe. Vanaf eind jaren 
zestig leidde dit tot een omvangrijke suburbani-
satie van de bevolking. Om de deconcentratie te 
structureren en te voorkomen dat de grote 
steden aan elkaar zouden groeien, werd in 1966 
het beleid van gebundelde deconcentratie 
ingevoerd. Hierbij werden de bevolking en 
werkgelegenheid geconcentreerd in een beperkt 
aantal groeikernen. Het Rijksbeleid had in deze 
periode minder invloed dan daarvoor; de 
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gemeenten beschikten over een ruime interpre-
tatievrijheid. Als gevolg hiervan kwamen ook 
een aantal groeikernen tot stand die niet door 
het Rijk gepland waren. Door de deconcentratie 
van stedelijke activiteiten (vooral wonen) 
ontstonden stadsgewesten. In deze periode was 
ook sprake van een groei van de projectontwik-
keling. Enerzijds door een stijgende vraag naar 
voorzieningen en kantoren, anderzijds door 
toename van de complexiteit van vastgoedont-
wikkeling.  

In de zeventiger jaren ontstond een oliecrisis 
met negatieve gevolgen voor de economie. 
Tegelijkertijd was sprake van alternatieve 
denkbeelden over de inrichting van de samenle-
ving. Hierdoor maakte het directieve overheids-
beleid plaats voor een systeem met overleg en 
inspraak, waarbij werd ingezet op wat de 
overheid wenselijk achtte met sturing op 
verdeling van de welvaart. De steden kampten 
met selectieve migratie waardoor de welvaart 
terugliep, met name in de oude wijken. Boven-
dien waren de binnensteden minder aantrekke-
lijk als vestigingsplaats waardoor zich deconcen-
tratie voordeed van economische activiteiten 
naar secundaire economische centra.  
Als antwoord op deze ontwikkelingen werd de 
stadsvernieuwing geïntroduceerd. Dit werd 
opgevolgd door het compacte stadsbeleid dat 
zich richtte op een concentratie van het ruimte-
gebruik in en aan de steden met het doel 
bovenmodale inkomens naar de steden te 
trekken, de hoge werkloosheid te bestrijden en 
het draagvlak voor stedelijke voorzieningen te 
herstellen. Tegelijkertijd werd de ontwikkeling 
van detailhandel aan de stadsranden tegenge-
gaan. De projectontwikkeling kenmerkte zich in 
deze periode door een sterke specialisatie. Als 
gevolg van de crisis op de woningmarkt eind 
jaren zeventig was bovendien sprake van verdere 
professionalisering.

In de jaren tachtig nam de proactieve rol van de 
overheid af en de marktwerking toe. Ook vond 
een verschuiving plaats van ‘government’ naar 

governence’, waarbij de overheid voortaan 
deelnam in coalities, bijvoorbeeld in de vorm van 
publiek-private samenwerkingsverbanden bij 
gebiedsontwikkelingen. Daarnaast werden 
intergouvernementele relaties simultaan 
geïnternationaliseerd en gedecentraliseerd. In 
deze periode steeg de welvaart sterk. De 
economie globaliseerde en het belang van 
vestigingsplaatsfactoren nam af. Het detailhan-
delsbeleid werd meer geliberaliseerd. De 
stadsgewesten ontwikkelden zich in deze 
periode tot polycentrische netwerken waarbin-
nen de hiërarchie tussen de kernen afvlakte. In 
de projectontwikkeling deed zich een diversifi-
catie voor terwijl bij de institutionele beleggers 
sprake was van specialisatie. Door de financiële 
crisis in 2008 en de economische recessie die 
hierop volgde, ontstond een crisis op de vast-
goedmarkt. Door de recessie, het ‘nieuwe 
werken’ en een sterke groei van internetaanko-
pen nam de vraag naar vastgoed sterk af. 
Hierdoor deed zich een verschuiving voor van 
een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde 
markt en werd de eindgebruiker in toenemende 
mate betrokken bij de planvorming.

Nieuwe centra in het Rijksbeleid

In Nederland is de ontwikkeling van nieuwe 
centra over het algemeen geen onderdeel 
geweest van het Rijksbeleid. In de gehele 
naoorlogse periode is de aandacht van de 
overheid vooral uitgegaan naar versterking van 
de binnensteden. In de jaren vijftig en zestig was 
dit al het geval met de stimulering van cityvor-
ming, oftewel de modernisering van de binnen-
steden. 
Ook het beleid van de gebundelde deconcentratie 
had niet tot doel om nieuwe centra te vormen 
maar om de suburbanisatie in goede banen te 
leiden. Net zoals in de uitbreidingswijken rond 
de steden kwamen in de groeikernen wel 
voorzieningencentra tot stand. In de jaren zeven-
tig kregen de binnensteden vanwege de achter-
uitgang wederom volop aandacht. De stadsver-
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nieuwing en nieuwe stedelijkheid werden 
geïntroduceerd. Dit werd opgevolgd door het 
compacte stadsbeleid dat gericht was op een 
concentratie van het ruimtegebruik in en aan de 
steden met het doel bovenmodale inkomens naar 
de steden te halen, de hoge werkloosheid te 
bestrijden en het draagvlak voor stedelijke 
voorzieningen te herstellen. In de jaren negentig 
werd in dit kader tevens het Grotestedenbeleid 
geïntroduceerd. 
In deze periode vond versterking van de 
binnensteden plaats door grootschalige stedelij-
ke vernieuwingsprojecten. Zowel in de vorm van 
sleutelprojecten rond de centrale stations om te 
voorzien in aantrekkelijke werkmilieus als met 
winkelprojecten die tot doel hadden om de 
positie van kernwinkelgebieden te verbeteren. 
De versterking van de winkelfunctie in de 
binnensteden paste goed in het Nederlandse 
detailhandelsbeleid, dat vanaf de jaren zeventig 
primair gericht was op het behoud van de 
winkelhiërarchie en het tegengaan van winkel-
ontwikkelingen in de periferie. Zelfs in het begin 
van de 21e eeuw, toen het Rijksbeleid zich ging 
richten op stedelijke netwerken, kregen de 
binnensteden nog steeds het primaat. Dit kreeg 
gestalte in nieuwe sleutelprojecten rond de 
centrale stations in vijf grote steden. Alleen de 
Zuidas in Amsterdam vormde hier een uitzonde-
ring op. Hier was het Rijksbeleid echter volgend 
op de uitkomst van het publiekprivate krachten-
spel dat reeds had plaatsgevonden. Naast de 
Zuidas had ook Schiphol in de jaren tachtig alle 
vrijheid gekregen zich verder te ontwikkelen. In 
feite zijn deze twee locaties de enige nieuwe 
centra in Nederland waarvan de ontwikkeling 
doelbewust onderdeel uitmaakte van het 
Rijksbeleid. Het Rijk stond hierin niet alleen. 
Ook het beleid op provinciaal en stedelijk niveau 
was meestal sterk gericht op versterking van de 
binnensteden en het tegengaan van centrumste-
delijke ontwikkeling in suburbane gebieden. 

De ontwikkeling van nieuwe centra kwam ook 
niet voort uit initiatieven vanuit de private 
sector. Deze had slechts beperkte invloed op de 

ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling. 
Tot de tachtiger jaren was de overheid zelfs in 
hoge mate directief. In de periode erna nam de 
invloed van de private sector toe. Daarnaast 
heeft de private sector zich in de laatste decennia 
van de vorige eeuw sterk gesegmenteerd. 
Hierdoor ontstonden organisaties die zich 
uitsluitend of hoofdzakelijk richtten op de 
ontwikkeling van of de belegging in woningen, 
kantoren of winkels. Als gevolg hiervan waren 
deze partijen vaak niet geïnteresseerd in de 
ontwikkeling van multifunctionele (centrum)
gebieden. Tot slot is de ontwikkeling van dit 
soort projecten complex en risicovol. Het is dan 
ook niet voor niets dat de initiatieven uit de 
markt veelal bestonden uit projecten met een 
monofunctioneel karakter. 

Financiële relaties tussen Rijk en 
gemeenten

Met betrekking tot de financiële relaties tussen 
het Rijk en gemeenten is de conclusie dat over de 
gehele periode tussen 1945 en 2014 het hoofdbe-
standdeel van de gemeente-inkomsten afkom-
stig was van het Rijk. In de periode van weder-
opbouw waren de gemeenten voor de 
financiering van stedelijke ontwikkeling 
bovendien afhankelijk van goedkeuring door het 
Rijk. Tot 1984 bleef het aandeel van de gemeen-
te-inkomsten dat afkomstig was van het Rijk 
stijgen. De autonomie van gemeenten nam tot 
die tijd af door stijging van het aandeel van 
specifieke uitkeringen met medebewind van het 
Rijk. Vanaf 1984 was sprake van decentralisatie 
en een toename van de autonomie van gemeen-
ten. Het aandeel van de eigen inkomsten steeg 
aanzienlijk. Tevens vond verschuiving plaats van 
specifieke uitkeringen naar de algemene 
middelen. De vrijheid van gemeenten voor de 
besteding van de financiële middelen nam 
hierdoor toe. Aangezien de middelen uit de 
algemene uitkeringen besteed dienen te worden 
volgens de wet- en regelgeving is deze vrijheid 
echter betrekkelijk. Zeker ook omdat een deel 
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van de uitkeringen binnen de algemene middelen 
is geoormerkt. 

In de volgende hoofdstukken zal blijken wat de 
invloed is geweest van de financiële afhankelijk-
heid van gemeenten van het Rijk op de ontwik-
keling van nieuwe centra in de eerste decennia 
na de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens komt 
het ontstaan van nieuwe centra aan bod die in  
de periode van liberalisatie zijn ontstaan. Hier-
bij is een belangrijke vraag in hoeverre de 
verschuiving van de herkomst van gemeente- 
inkomsten heeft geleid tot een toename van  
de invloed van private partijen op het ontstaan  
van deze nieuwe centra. 
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6 » Centrum Leyweg in Den Haag

In de hoofdstukken zes tot en met negen zijn een 
viertal casestudies beschreven die betrekking hebben 
op het ontstaan van nieuwe centra in Nederland. 
Dit hoofdstuk beschrijft het ontstaan van Centrum 
Leyweg, het centrum van Morgenstond in Den 
Haag Zuidwest. Het gebied voldoet met zijn huidige 
functionele kenmerken aan de definitie van een 
nieuw centrum en de hieraan gekoppelde criteria (zie 
hoofdstuk 3). Het gebied is multifunctioneel. Vooral 
de functies detailhandel, onderwijs en openbaar 
bestuur zijn sterk vertegenwoordigd. Het metrage 
detailhandel bedraagt 25.000 m2, er zijn drie scholen 
aanwezig en een stadsdeelkantoor. Daarnaast is er nog 
sprake van een beperkt aantal vrijetijdsvoorzieningen, 
zorgvoorzieningen, een klein metrage kantoren en 
enkele overige voorzieningen. Het winkelcentrum, het 
stadsdeelkantoor en een deel van de scholen kunnen 
aangemerkt worden als bovenwijkse voorzieningen. 
Het gebied is op zo’n 4 km van het centrum van Den 
Haag gesitueerd en 2,5 km van het nieuwe centrum In 
de Bogaard in Rijswijk. Centrum Leyweg is ontsloten 
door tram- en busverbindingen.
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In de casestudy Centrum Leyweg staat de 
toetsing van de eerste hypothese centraal: Door 
de sterke (financiële) invloed van het Rijk op het 
stedelijk bestuur in de jaren vijftig en zestig zijn in 
deze periode nieuwe centra ontwikkeld met een 
programma voor centrumstedelijke functies dat in 
aard en omvang het midden hield tussen dat in het 
stadscentrum en de wijkcentra. Deze hypothese 
wordt getoetst met behulp van een aantal 
indicatoren. De eerst indicator die betrekking 
heeft op de mate waarin sprake was van 
Rijksfinanciering is reeds in hoofdstuk 5 
getoetst. De overige indicatoren hebben betrek-
king op de invloed van het Rijk op de planvor-

ming en programmering van Centrum Leyweg. 
Deze invloed resulteert naar verwachting in de 
ontwikkeling van een nieuw centrum dat past 
binnen de hiërarchie van centra op basis van de 
centrale-plaatsentheorie van Christaller. De 
casestudie van Centrum Leyweg is vrijwel 
volledig gebaseerd op een analyse van archief-
materiaal omdat er ten tijde van het onderzoek 
voor zover bekend geen sleutelinformanten meer 
in leven waren die betrokken waren bij de 
planvorming.

In de eerste paragraaf wordt het beleid geschetst 
waarbinnen het nieuwe centrum Leyweg tot 

Figuur 6.1 » Huidige situatie Centrum Leyweg Den Haag 
Bron: www.openstreetmap.org
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stand is gekomen. De tweede paragraaf be-
schrijft de aanleiding welke ten grondslag lag 
aan het ontstaan van dit gebied. Paragraaf 6.3 
beschrijft het ontwikkelingsproces dat heeft 
geleid tot de realisatie. Vervolgens wordt in 
paragraaf 6.4 het krachtenveld geanalyseerd 
tussen de actoren die gezamenlijk verantwoor-
delijk waren voor het ontstaan van Centrum 
Leyweg. In paragraaf 6.5 vindt toetsing plaats 
van de eerste hypothese en het hoofdstuk sluit  
af met conclusies.

6.1 » Beleidskader

De planvorming van Morgenstond ontstond in 
het interbellum en werd in 1950 afgerond. In 
deze periode was nog nauwelijks sprake van 
nationaal of provinciaal beleid op het gebied van 
ruimtelijke ordening of de planning van voorzie-
ningen. In 1924 werd door de dienst Stadsont-
wikkeling en Volkshuisvesting (DSV) van Den 
Haag, in overleg met de technische diensten van 
de gemeente Rotterdam, een aanvang gemaakt 
met het verzamelen van gegevens voor de 
driehoek Den Haag, Rotterdam, Hoek van 
Holland. In 1925 verzochten Burgemeester en 
Wethouders van Den Haag (B&W) aan Gedepu-
teerde Staten van Zuid-Holland (GS) om een 
commissie in te stellen om een streekplan voor 
dit gebied (het Westland) op te stellen. GS wees 
dit af. Nadat in 1932 in het kader van de herzie-
ning van de woningwet hiervoor een wettelijke 
regeling was gecreëerd, deed B&W opnieuw een 
verzoek aan GS om een streekplan voor het 
Westland op te laten stellen. Dit maal ging GS 
wel akkoord en stelde de Streekplancommissie 
Westland in als subcommissie van de Provincia-
le Commissie van Advies voor de Uitbreidings-
plannen. Als onderlegger voor het Streekplan 
werd een grote hoeveelheid materiaal verza-
meld. In 1943 werden deze activiteiten stilgelegd 
en in 1945 werd het materiaal vernietigd door 
een bombardement. De werkzaamheden werden 
in de jaren daarna niet meer hervat (Gemeente 
Den Haag, 1948). 

Het ruimtelijk beleid ontstond pas vanaf de jaren 
vijftig. In 1950 gaf Minister In ’t Veld opdracht 
voor een samenvattend onderzoek naar de 
problemen, die de bestaande en in de toekomst te 
verwachten ontwikkeling in het westen van 
Nederland uit een oogpunt van nationale 
ruimtelijke ordening zou opleveren. De oplossing 
van de problemen in het IJmond-gebied en de 
Haagse agglomeratie hadden de hoogste 
prioriteit. Het onderzoek werd in handen gelegd 
van de Werkcommissie Westen des Lands. Haar 
bevindingen mondden uit in twee studies 
waaronder het Interim-rapport ontwikkeling 
agglomeratie ’s-Gravenhage (Siraa 1989). De 
planvorming voor Morgenstond was op dat 
moment echter al afgerond. 

Het gemeentebestuur van Den Haag publiceerde 
in 1948 het boekwerk ‘Enige grondslagen voor de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van 's-Gra-
venhage'. Een van deze grondslagen betrof de 
wijkgedachte die was gebaseerd op het boek van 
Bos uit 1946 (zie hoofdstuk 5). In Den Haag was 
volgens het gemeentebestuur door de noodsitua-
tie in het laatste oorlogsjaar de wijkgedachte 
echter sterk verminderd. Bovendien wilde het 
gemeentebestuur rekening houden met de 
bestaande vormen van maatschappelijk en 
geestelijk leven (de verzuiling). De wijkgedachte 
zag men dan ook vooral als functie voor een 
geordende opbouw van de stad. De wijk bestond 
volgens B&W uit een aantal buurten met 500 tot 
1000 gezinnen en een gelijke maatschappelijke 
positie. De functionele opbouw van een buurt 
bestond uit een combinatie van gezinswoningen 
van verschillende omvang, buurtverzorgende 
winkels en persoonlijke dienstverlening gericht 
op de dagelijks voorzieningen en kleuteronder-
wijs. De wijk bestond uit circa 5.000 gezinnen en 
20.000 inwoners. Ruimtelijk was de wijk 
begrensd door grote stedenbouwkundige 
elementen waardoor beslotenheid ontstond. Als 
wijkfuncties werden lagere scholen, kerken, 
medische verzorging, sociale hulpverlening, 
wijkwinkels, horeca, bioscoop en markten 
genoemd. In afwijking van Bos (1946) werd het 
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Winkelplanning Zuid-Holland in de jaren vijftig en zestig

Tot de jaren zestig van de vorige eeuw was er in Zuid-Holland nog nauwelijks sprake 
van een regionale of nationale winkelplanning. Als gevolg hiervan kwam volgens de 
hoofddirecteur van de Provinciale Planologische Dienst in Zuid Holland (PPDZH, 
1969) de vestigingsplaatskeuze van diverse grote winkelcentra zoals In den Bogaard, 
Leidschenhage en Walburg op grond van eenzijdige motieven tot stand en waren deze 
winkelcentra hierdoor onvoldoende in het stadsdeel geïntegreerd. In 1965 schreef het 
Haagse bedrijfsleven dat was verenigd in het Comité Stadsontwikkeling ’s-Gravenha-
ge aan Provinciale Staten van Zuid Holland in een reactie op het ‘Streekplan Haagse 
Agglomeratie’ dat zij het betreurden dat er in het streekplan niet een facet-structuur-
plan voor grote winkelcentra was opgenomen. Zowel uit planologische, stedebouw-
kundige als economische overwegingen vonden zij het noodzakelijk, dat een even-
wichtige planning werd toegepast. Dit was met name urgent nu er in de Haagse 
agglomeratie naast de binnenstad van Den Haag regionale koopcentra tot stand 
kwamen zoals Centrum Leyweg en In de Bogaard in Rijswijk, of nog zouden verrijzen 
(Laanzicht). Bij de behandeling van het streekplan in Provinciale Staten gaf GS aan 
dat zij het niet doenlijk achten om een facet-structuurplan of facet-streekplan voor 
deze centra op te stellen omdat deze in stads- en dorpsgebieden waren gelegen 
waarvoor in een streekplan geen gedetailleerde bestemmingen werden aangegeven. 
Wel zeiden ze toe om de directeur van de PPDZH te vragen of een afzonderlijke studie 
wenselijk was naar de planning van de stichting van grote winkelcentra in de Haagse 
agglomeratie (GS, 1966a). De directeur van de PPDZH antwoordde aan GS dat hij een 
dergelijke studie zinvol vond, maar bij voorkeur voor een groter gebied. Hij beargu-
menteerde dit met het voorbeeld dat In De Bogaard in 1963 geopend was en dat dit 
winkelcentrum zijn clientèle ook buiten de grenzen van de Haagse agglomeratie 
betrok. Bovendien gaf hij aan dat de strijd tussen een groot winkelcentrum in Maria-
hoeve en Leidschendam was beslecht in het voordeel van Leidschendam met 
Leidschenhage (PPDZH, 1966). GS was echter van mening dat een volledige studie 
omtrent de gewenste locatie van de grote winkelcentra en de consequenties hiervan 
niet opportuun was. Wel vonden ze het wenselijk dat de PPDZH het algemene pro-
bleem van de ligging van winkelcentra in centra of daarbuiten onderzocht (GS, 1966b). 
Uiteindelijk schreef de directeur van de PPDZH in 1969 aan GS van Zuid-Holland dat 
in het vervolg in gemeentelijke, en liever nog in intergemeentelijke structuurplannen 
de ligging, omvang, karakter en samenstelling van de centra, waarvan winkelconcen-
traties een integrerend deel uitmaken, duidelijk gemotiveerd werden. Het streekplan 
diende hiervoor reeds uitgangspunten te bevatten. Dit laatste mede omdat niet alleen 
de taak van het centrum ten aanzien van het directe verzorgingsgebied van belang 
was maar ook het samenspel met andere centra. Het zwaartepunt van de studies zou 
echter bij de gemeenten liggen (PPDZH, 1969).
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aanstellen van een wijkraad afgewezen. De 
ontwikkeling van een wijkhuis met diverse 
wijkvoorzieningen werd wel omarmd. Een 
aantal wijken tezamen vormden een stadsdeel 
van circa 100.000 inwoners. Op dit niveau was 
sprake van middelbaar- en ambachtsonderwijs, 
een zwembad, volkstuinen, sportvelden, een 
ziekenhuis, bioscopen, winkelstraten met filialen 
van grote kledingwinkels en speciaalzaken, 
banken en een postkantoor. In lijn met de 
wijkgedachte was er geen sprake van een 
concentratie van deze functies in een stadsdeel-
centrum. 
Dit was wel het geval met wijkwinkels. Het 
uitgangspunt was om in de nabijheid van de 
culturele, sociale en medische kern een wijkwin-
kelcentrum te situeren met behalve winkels ook 
horecagelegenheden. Dit diende gesitueerd te 
zijn in de nabijheid van hoofdontsluitingswegen, 
maar, in verband met de ongunstige invloed op 
het verkeer, niet aan deze wegen zelf. Kantoren 
met weinig bezoekers dienden in de nabijheid 
van de wijken gevestigd te worden om hiermee 
de pendel te reduceren. Voor banken en handels-
huizen was volgens het gemeentebestuur de city 
(binnenstad) de aangewezen plek.
In het boekwerk had de gemeente het ruimte-
gebruik tot in detail uitgerekend. Toch werd 
geconstateerd dat door het grote aantal varia-
belen, het niet mogelijk was om het gewenste 
aantal winkels in nieuwbouwwijken te bepalen. 
Voorlopig werd als maatstaf een aantal van 65 
inwoners per winkel aangehouden. De hogere 
overheden hadden in deze periode nog geen 
wezenlijke invloed op de winkelplanning. Die 
stond nog in de kinderschoenen. In de periode 
voor de Tweede Wereldoorlog was het gebruike-
lijk om winkels te spreiden over de hoeken van 
straten. Speetjens en Van der Post (2012) 
beschouwen deze als een voorloper op de buurt- 
en wijkcentra. Na de oorlog werd een aanvang 
gemaakt met de concentratie van winkels in 
winkelstraten of, in lijn met de wijkgedachte, in 
buurt en wijkcentra. In deze periode werd ook 
voor het eerst het aantal winkels gerelateerd aan 
het aantal inwoners in een gebied (Bolt, 1995). 

Na de Tweede Wereldoorlog hanteerde het 
ministerie van de Wederopbouw en de Volks-
huisvesting (1951) in het rapport ‘Studie betref-
fende de winkelfrequentie en de winkelsprei-
ding’ een norm van 5,3 buurtwinkels per 1.000 
inwoners en 2,8 wijkwinkels per 1.000 inwoners. 
De omvang van de winkels deed er niet toe 
(DWS, 1969). Het onderscheid dat werd gemaakt 
tussen buurtwinkels en wijkwinkels gaf aan dat 
er nu wel sprake was van hantering van een 
hiërarchisch model. 
De planning van winkelcentra door de hogere 
overheden kwam pas vanaf de jaren zestig tot 
stand. Hierbij speelden ook de ontwikkelingen in 
de Verenigde Staten een rol. Zo waarschuwde dr. 
Luycksx, de directeur van het Centraal Orgaan 
ter bevordering van de bouw van Middenstands-
bedrijfspanden begin jaren zestig voor het 
uitsterven van het winkelbedrijf in de binnenste-
den als gevolg van de komst van ‘shopping-cen-
tres’ naar Amerikaans model (Luyckx, 1961). 

6.2 »  Aanleiding voor het ontstaan 
van Centrum Leyweg 

De aanleiding voor de ontwikkeling van het 
centrumgebied rond de Leyweg lag in de 
plannen voor de uitbreiding van Den Haag in 
zuidwestelijke richting. Het eerste uitbreidings-
plan, bestaande uit de Escamppolder, de Maepol-
der en Ockenburg, kwam in de jaren dertig van 
de vorige eeuw tot stand. Het tweede uitbrei-
dingsplan maakte onderdeel uit van het struc-
tuurplan van Den Haag uit het eind van de jaren 
veertig.

6.2.1 »  Uitbreidingsplan Escampse 
polder 

Na de annexatie van Loosduinen in 1923 besloot 
de gemeente Den Haag een uitbreidingsplan te 
maken voor het zuidwestelijke deel van Den 
Haag. In eerste instantie werd een prijsvraag 
uitgeschreven onder architecten. Nadat deze 
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mislukte, kwam de Dienst Stadsontwikkeling en 
Volkshuisvesting (DSV) van Den Haag in 1925 
met een eigen ontwerp dat in 1927 door de 
gemeenteraad werd vastgesteld. Dit uitbrei-
dingsplan leidde echter tot veel kritiek onder de 
bevolking die hier geen verbetering in zag met 
de ‘sobere, saaie en spanningloze wijken’ die in de 
voorafgaande periode in hoog tempo tot stand 
waren gekomen (De Nijs & Sillevis, 2005). 
Hierop stelde DSV aan Burgemeester en 
Wethouders (B&W) voor om Berlage een 
uitbreidingsplan te laten maken. Dit ontwerp 
zou in samenwerking met DSV en met gebruik 
van de voorstudies tot stand moeten komen 
(DSV, 1928). B&W gingen akkoord en Berlage 
ging in 1930 aan de slag. Hij presenteerde een 
schetsontwerp dat hij niet meer af kon maken; 
hij stierf in 1934 (Oerlemans, 1990). Het ontwerp 

voorzag in een open bebouwing met een 
tuinstadkarakter voor arbeiders en de kleine 
middenstand. Met betrekking tot Morgenstond 
is opvallend dat er ter plaatse van het huidige 
winkelcentrum Leyweg een brede groene zone 
was ontworpen die in verbinding stond met het 
Zuiderpark (DSV, 1930). Het plan werd goedge-
keurd door de Provinciale Adviescommissie voor 
uitbreidingsplannen in Zuid-Holland die in 1929 
was opgericht. Deze commissie had vooral tot 
taak om de uitbreidingsplannen intergemeente-
lijk af te stemmen (DSV, 1930; Gemeente Den 
Haag, 1939). 

Voor de deelgebieden van Den Haag Zuidwest 
maakte DSV ontwerpen die niet op goedkeuring 
van B&W konden rekenen (Gemeente Den Haag, 
1942). Dit was aanleiding om in 1934 aan Dudok 

Door kritiek van de bevolking op het uitbreidingsplan van Den Haag werd Berlage gevraagd om een nieuw 
plan te maken voor de Escampse polder: schetsontwerp uit 1930
Bron: GADH
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te verzoeken om binnen twee jaar een uitbrei-
dingsplan te maken voor het zuidwesten van de 
stad, bestaande uit de Escamppolder, de 
Maepolder en Ockenburg (B&W, 1934). Dudok 
was volgens het gemeentebestuur een architect 
en stedenbouwkundige met een wereldreputatie 
als ‘vooraanstaand kunstenaar en bekwaam 
technicus’ (Gemeente Den Haag, 1942). Het 
ontwerp uitbreidingsplan van Dudok stemde tot 
tevredenheid bij het gemeentebestuur (B&W, 
1936). 

Het plan van Dudok voor Den Haag Zuidwest 
(DSV, 1937) voorzag in 22.450 woningen en een 
complex met havens en industrieterreinen. Te 
midden van de bebouwing waren tevens enkele 
kleinere bedrijventerreinen geprojecteerd voor 

ambachtelijke bedrijven. De winkels waren 
gepland in winkelstraten, rond enkele winkel-
pleinen en een beperkt aantal hoekpanden. In de 
wijk Morgenstond waren geen winkelpleinen 
gepland en de winkelstraten bestonden uit de 
Meppelweg, de Leyweg en de Melis Stokelaan. 
De Leyweg had hierbinnen geen bijzondere 
positie (Dudok, 1935). Bij de totstandkoming van 
de nota van toelichting op het uitbreidingsplan 
was in eerste instantie geen sprake van cijferma-
teriaal voor de ontwikkeling van winkels 
(Gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht Den 
Haag, 1937). Later werd het aantal winkels 
bepaald op 15,25 per 1.000 inwoners. Bovendien 
werd ervoor gekozen niet op elke hoek van een 
straat een winkel te projecteren, maar deze in 
winkelstraten te concentreren (DSV,1939). In de 

In 1934 werd aan Dudok gevraagd om een uitbreidingsplan te maken voor Den Haag Zuidwest:  
voorontwerp Dudok uit 1935
Bron: GADH, archiefnr. 610, invnr. 943
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nota van toelichting op het uitbreidingsplan gaf 
Dudok aan dat het van belang was om de 
distributie van bijzondere (openbare) bouwwer-
ken zo vorm te geven dat deze waardevolle 
oriënteringspunten zouden vormen met 
bijzondere architectonische betekenis. Onder-
meer uit deze opmerking blijkt dat Dudok vooral 
de vormgeving centraal geven en niet zozeer de 
functie van de gebouwen. 
Op 11 december 1939 wordt het uitbreidingsplan 
vastgesteld in de gemeenteraad. Dudok en DSV 
kregen hier niets dan lof. Wel vroegen enkele 
raadsleden zich af of het niet wenselijk was om 
in Den Haag zuidwest een treinstation te 
situeren. Daarnaast werd aangegeven dat het 
overweging verdiende als de gemeente proactief 
de grond van het uitbreidinggebied zou verwer-
ven om zo te bevorderen dat het ontwerp van 
Dudok ook daadwerkelijk gestalte kreeg 
(Gemeenteraad, 1939).
De provincie Zuid-Holland was niet echt positief 
over het uitbreidingsplan van Den Haag. Bij 
besluit van 4 februari 1941 onthielden GS hun 
goedkeuring. Het grote aantal woningen vond 
men te ambitieus en tevens was er bezwaar 
tegen de structuur van de hoofdverbindingswe-
gen en de locatie van de geplande winkelvoorzie-
ningen. B&W gingen tegen de beslissing in 
beroep bij de secretaris-generaal van het 
Departement van Binnenlandse Zaken (DSV, 
1949b). De Raad van State nam de zaak in 
behandeling en werd tevens geconfronteerd met 
de Nederlandse Spoorwegen (NS, 1941) die van 
mening waren dat het uitbreidingsplan geen 
rekening hield met een spoorwegaansluiting van 
het zuidwestelijke deel van Den Haag en het 
Westland. Het beroep van de gemeente Den 
Haag tegen de uitspraak van GS werd uiteinde-
lijk bij besluit van 3 september 1942 ongegrond 
verklaard. Den Haag besloot geen aangepast 
uitbreidingsplan in te dienen omdat dit volgens 
de burgemeester (1943) achterhaald was. Door 
de afname van de welvaart was er een andere 
woningdifferentiatie nodig. Daarnaast stelden de 
verdedigingsmaatregelen van de Duitsers 
nieuwe eisen met betrekking tot de toekomstige 

stadsuitbreiding. Tot slot speelde de wens van de 
NS een rol, die het westelijk deel van de stad aan 
wilden sluiten op het spoorwegennet. De 
hoofdinspecteur van de Volkshuisvesting (Min. 
BZ, 1943) adviseerde de secretaris-generaal van 
het Departement van Binnenlandse zaken geen 
pressie uit te oefenen op de gemeente Den Haag 
om het plan te herzien. Vooral omdat de streek-
plancommissie Westland, door de aanleg van 
militaire werken, zich geconfronteerd zag met 
dermate gewijzigde omstandigheden dat ze 
voorlopig niet in staat waren om richtlijnen te 
verstrekken voor de uitbreiding van Den Haag. 
Daarnaast waren de nieuwe inzichten van de NS 
om nieuwe stadswijken van een spoorwegver-
binding te voorzien in een dermate laat stadium 
aan de gemeente gecommuniceerd, dat ze hier 
bij het ontwerp geen rekening meer mee hadden 
kunnen houden.

6.2.2 »  De wederopbouw en uitbreiding 
van Den Haag 

In de Tweede Wereldoorlog werd Den Haag 
zwaar getroffen, vooral door het bombardement 
op het Bezuidenhout. Mede hierdoor was het 
inwonertal in de oorlogsjaren met 50.000 
gedaald. 
In 1945 kreeg Dudok opdracht om voor de 
gemeente een opbouwplan te ontwerpen wat 
betrekking had op de vernielde delen van de 
stad, de verbetering van bestaande onderdelen 
en een uitbreidingsplan (DSV, 1949a). Het 
gemeentebestuur passeerde hiermee een groep 
van Haagse architecten die op eigen initiatief 
een groot wederopbouw- en uitbreidingsplan 
voor de stad had ontworpen: Plan 2000 (Oerle-
mans, 1990). Dudok kreeg medewerking van 
DSV, die zich vooral bezig hield met het benodig-
de onderzoek dat als onderlegger diende voor het 
stedenbouwkundig plan. Daarnaast werd Dudok 
(1948) ondersteund door een stedenbouwkundi-
ge commissie en de zogenoemde ‘Raad van Vijf’ 
bestaande uit: een vooraanstaand Hagenaar, een 
vertegenwoordiger van de Dienst voor Stadsont-
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wikkeling en Volkshuisvesting, een vooraan-
staand Haags architect, een architect gespeciali-
seerd in woningbouw en een vooraanstaand 
architect/stedenbouwkundige van buiten Den 
Haag (Raad van Vijf, 1945). In de praktijk kwam 
van consultatie echter weinig terecht. Burge-
meester De Monchy verdedigde dit in zijn rede 
bij de opening van de tentoonstelling ‘Den Haag 
bouwt op’ over de plannen voor de wederop-
bouw van het Bezuidenhout en de Sportlaan in 
1947 door op te merken dat ‘het trekken van 
hoofdlijnen voor een toekomstige opbouw van de 
stad scheppend werk is, dat een concentratie eist 
die zich met collegiaal overleg niet verdraagt’. De 
Raad van Vijf miste in de wederopbouwplannen 
de wijkgedachte. Ze was van mening dat de 
gebouwen van sociale en culturele betekenis een 

willekeurig aandoende verspreiding hadden 
gekregen (Raad van Vijf, 1947). 

In 1949 was het structuurplan voor Den Haag 
gereed. Het betrof een zogenoemde ‘richtlijn-
aanwijzing’ en geen uitvoeringsplan. Het plan 
had dan ook geen officiële status. Hiervan was 
pas sprake bij de uitwerking van delen hiervan in 
een stedenbouwkundig plan (B&W, 1949). Het 
plan was gericht op een ontwikkeling van de 
stad tot 820.000 inwoners maar hield rekening 
met een verdere uitbreiding. Dit forse aantal was 
verklaarbaar doordat de Haagse bevolking in die 
periode sterk toenam. De Nijs en Sillevis (2005) 
gaven aan dat in deze periode grote aantallen 
mensen terugkwamen uit Nederlands Oost-In-
dië en tevens sprake was van een geboortegolf. 

In 1945 kreeg Dudok van de gemeente Den Haag opdracht een opbouwplan te ontwerpen voor de vernielde 
delen van de stad: voorstudie structuurplan van Dudok uit 1947
Bron: GADH
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Tussen 1945 en er 1955 nam de bevolking 
hierdoor met 150.000 inwoners toe.
Dudok schreef in zijn toelichting op de struc-
tuurvisie: ‘Uw stad verkeert in grote nood….er is 
slechts één geneesmiddel: bouwen, bouwen, 
bouwen, maar….te juister plaatse en op de juiste 
wijze’. 
Het structuurplan had zowel betrekking op de 
bestaande stad als op de uitbreidingen, vooral in 
Den Haag zuidwest (met de wijken Mor-
genstond, Bouwlust, Berestein en Mariahoeve) 
en afronding van Moerwijk. Het plan kenmerkte 
zich door ruimte, licht en lucht en maakte, in 
tegenstelling tot de wederopbouwplannen, nu 
wel de toen heersende wijkgedachte mogelijk 
doordat het was opgebouwd in een hiërarchie 
van buurten, wijken en stadsdelen waarbij 
sprake was van een decentralisatie van stedelijke 
functies. De wijken in het uitbreidingsgebied 
werden begrensd door brede verkeerswegen en 
brede groenstroken voor de recreatie. De groene 
aders legden een verbinding met het omliggende 
weidelandschap en de parken in de stad. Voor de 
werkfunctie waren goed bereikbare industrie-
terreinen gepland en kleinschalige bedrijfsruim-
ten in de wijken (Dudok, 1949a en 1949b). Het 
plan van Dudok ondervond scherpe kritiek. 
Vooral van de Haagse architecten die zich 
gepasseerd voelden en een andere ontwikkeling 
van de stad voorstonden (Gemeente Den Haag, 
1949). In 1950 was het laatste omvangrijke 
deelplan gereed. Dudok bleef echter nog enige 
tijd belast met de controle op de uitwerking en 
de architectonische uitwerking (DWS, 1951).

6.3 »  Het ontwikkelingsproces

Als uitwerking van het structuurplan voor Den 
Haag, met de uitbreiding van de stad in zuidwes-
telijke richting, kwam het stedenbouwkundige 

plan voor Morgenstond tot stand. Als onderdeel 
van dit plan werd vervolgens een plan ontwik-
keld voor de ontwikkeling van een wijkcentrum 
aan de Leyweg.

6.3.1 »  De ontwikkeling van  
Morgenstond

Een van de nieuw te ontwikkelen wijken in Den 
Haag zuidwest betrof het uitbreidingsplan 
‘Leyweg’. Dit werd in 1949 veranderd in ‘Mor-
genstond’. De achtergrond voor de naamswijzi-
ging was het streven van de gemeente om de 
uitbreidingsplannen te noemen naar een 
boerderij of buitenplaats gelegen in het te 
bebouwen gebied zoals Leyenburg, Bohemen, 
Mariahoeve en Reigersbergen (DSV, 1949a). Het 
uitbreidingsplan voor Morgenstond uit 1949 
bestond uit circa 9.200 woningen voor zo’n 
34.000 inwoners. Het gebied was verdeeld in zes 
wijken die door verkeerswegen van elkaar waren 
gescheiden. Tussen de wijken aan de noordwest-
zijde van de Melis Stokelaan was een langgerekt 
wijkcentrum gesitueerd als ontmoetingspunt 
van de vier buurten. Voor de twee buurten ten 
zuidoosten van de Melis Stokelaan was een 
buurtcentrum gepland. In beide centra waren 
naast winkels ook terreinen bestemd voor 
openbare of bijzondere gebouwen om zo deze 
kernen een centrale functie te kunnen geven. 
Daarnaast waren in enkele buurten, die door een 
buurtpark of een scholencomplex enigszins 
afgescheiden lagen van het wijkcentrum, 
kleinere buurtwinkelpleinen geprojecteerd. Door 
groepen scholen met speelterreinen, door een 
gemarkeerde ligging van kerken en andere 
openbare of bijzondere gebouwen en door een 
dooradering met groen werd gestreefd om in de 
woonbuurten de benodigde afwisseling aan te 
brengen. Door de op grote schaal toegepaste 

Het uitbreidingsplan voor Morgenstond uit 1949 bestond uit circa 9.200 woningen voor 
 zo’n 34.000 inwoners. In rood de beoogde detailhandel langs de Leyweg

Bron: GADH
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middelhoogbouw was het niet mogelijk de 
bijzondere gebouwen door hun bouwhoogte te 
onderscheiden. Daarom koos Dudok ervoor om 
ze hun betekenis te laten krijgen als bijzonder 
element tegen een zich repeterende achtergrond. 
Naast kerken en scholen voor lager, middelbaar 
en nijverheidsonderwijs waren er bijzondere 
gebouwen geprojecteerd voor wijkgebouwen, 
bioscopen e.d., alsmede 400 winkels en 12.000 
m2 bedrijfsruimte (DSV, 1949b).

Het uitbreidingsplan voor Morgenstond was 
gebaseerd op de wijkgedachte. Aangezien het in 
de bestaande wijken in de stad ontbrak aan 
wijkcentra wilde de gemeente Den Haag in 
Morgenstond de wijkgedachte vorm geven 
(Gemeentelijke Woningdienst, 1952a). Dudok had 
echter weinig affiniteit met de wijkgedachte. Dit 
bleek al in zijn toelichting op het structuurplan 
waarin hij aangaf bedenkingen te hebben bij de 
gemeenschapszin in een wijk. Bovendien zag hij 
in de verzuiling een hindernis voor de creatie van 
een wijkcentrum. Bovendien maakten in zijn 
optiek de moderne verkeersmiddelen het 
mogelijk om gelijkgestemden op grotere afstand 
te ontmoeten (Dudok, 1949b). De indruk bestaat 
dat Dudok oorspronkelijk ook niet van plan was 
om in Morgenstond een wijkcentrum te plannen. 
In een ontwerp uit 1948 was namelijk alleen 
sprake van spreiding van winkelstrips langs de 
Melis Stokelaan, de Erasmusweg en de Meppel-
weg, terwijl langs de Leyweg slechts eenzijdige 
bewinkeling was gepland (Dudok, 1948). Volgens 
Oerlemans (1990) beweren sommige critici dat 
Dudok alleen maar verklaarde de wijkgedachte 
aan te hangen omdat stadsbestuurders dat in die 
tijd zo graag wilden horen. Ook het Ministerie 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting (1948) 
was dit van mening (Dudok, 1952a). 

Het was F. Bakker Schut junior die de basis heeft 
gelegd voor het ontstaan van wijkcentrum 
Leyweg. Bakker Schut trad in 1949 in dienst bij 
de gemeente Den Haag als hoofddirecteur van 
de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsont-
wikkeling (DWS). Hij was de zoon van P. Bakker 

Schut die reeds voor de Tweede Wereldoorlog 
directeur was van DSV. Bakker Schut junior was 
actief lid van de PvdA. In zijn vorige functie was 
hij directeur van het bureau van de Dienst voor 
de Nationale planning (RNP) bij het Ministerie 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting. De 
RNP had de naam een ‘rode dienst’ te zijn. 
Bakker Schut riep binnen het ministerie de 
nodige weerstanden op door hardnekkig aan 
zijn centralistische planningsideeën vast te 
houden. Om de positie van de RNP te verster-
ken, diende de regering volgens Bakker Schut 
richtlijnen te geven als basis voor ruimtelijke 
plannen. Omdat de regering vermoedelijk niet 
snel zou reageren, kwam hij eind 1947 zelf maar 
met een lange lijst richtlijnen. Als onderdeel gaf 
hij aan dat ons land niet in aanmerking kwam 
voor de stichting van nieuwe steden, behoudens 
enkele uitzonderingen zoals in de Noordoost-
polder. Wel verdiende het volgens hem aanbeve-
ling de deconcentratie van de grote steden aan te 
moedigen door ontwikkeling van bestaande 
kernen op 5-10 km afstand van de stadsrand. Bij 
het ontwerpen van uitbreidingsplannen wilde 
Bakker Schut systematisch rekening houden 
met de wijkgedachte. De richtlijnen werden 
ingebracht in de Ministerraad maar kregen 
nauwelijks aandacht. Dit was kenmerkend voor 
de zwakke positie van de RNP en de geringe 
politieke belangstelling voor de nationale 
ruimtelijke ordening (Siraa 1989). Waarschijnlijk 
kreeg hij bij de gemeente Den Haag wel zijn zin. 
Na zijn komst werd in het uitbreidingsplan 
Morgenstond de eenzijdige bewinkeling aan de 
Leyweg omgevormd naar tweezijdige bewinke-
ling gecombineerd met een concentratie van 
andere centrumfuncties rond de Leyweg. Ook in 
zijn toelichting bij het structuurplan voor Den 
Haag in 1949 werd de wijkgedachte van Dudok 
gehanteerd, al plaatste hij hier, zoals eerder 
aangegeven, wel de nodige kanttekeningen bij. 
Bovendien bleef de visie van Dudok duidelijk 
zichtbaar door de spreiding van buurtwinkel-
centra, scholen en openbare of bijzondere 
functies over het gehele gebied (DWS, 1949a).  
In 1950 werd het uitbreidingsplan voor Mor-
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genstond goedgekeurd door GS en in 1951 bij 
Koninklijk Besluit vastgesteld (DWS, 1959a).

In 1949 werd een aanvang gemaakt met het 
bouwrijp maken van het naastgelegen Moerwijk 
voor het woningbouwprogramma 1950. Het 
betrof het laatste goedgekeurde grootschalige 
uitbreidingsplan voor arbeiderswoningen. Er 
dienden dan ook spoedig maatregelen getroffen 
te worden om na 1950 over voldoende bouwrijpe 
grond te kunnen beschikken. Dit kreeg gestalte 
door de onteigening van de gronden aan 
weerszijden van de Leyweg. De realisatie van 
Morgenstond vond vooral plaats in de periode 
1953 tot 1958. De bebouwing betrof voor het 
overgrote deel portiek- en galerijwoningen van 
vier bouwlagen met bergingen in een half 

verdiepte plint. De verkaveling bestond uit 
stroken in het centrumgebied en open bouw-
blokken aan de randen. Het centrumgebied rond 
de Leyweg kwam als laatste tot stand. In 
Morgenstond was het aantal geplande winkels in 
1952 zo’n 5% hoger dan de norm uit 1951 van het 
Ministerie van Wederopbouw en de Volkshuis-
vesting het aantal buurtwinkels was aanmerke-
lijk lager en het aantal wijkwinkels hoger (DWS, 
1952). 
Oorspronkelijk had Dudok in Morgenstond 
7.500 woningen gepland. Door de woningnood 
werd dit aantal opgehoogd tot 9.200, vooral door 
een bouwlaag toe te voegen aan de blokken van 
twee of drie bouwlagen. Het beeld van hogere 
gebouwen aan de randen en laagbouw in het 
midden verdween hierdoor voor een groot deel. 

De bebouwing in Morgenstond betrof vooral portiek- en galerijwoningen. Leyweg ter hoogte van de 
Melisstokelaan, gezien richting Erasmusweg in 1957
Bron: Dienst voor de Stadsontwikkeling Den Haag, GADH
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Afgezien van de verdichtingsoperatie was 
volgens Oerlemans (1990) maar weinig van 
Dudok’s eerste ontwerp afgeweken en maakt 
Morgenstond van de uitbreidingswijken de 
meest homogene indruk. Dudok dacht hier 
overigens anders over. Hij was het met de meeste 
wijzigingen niet eens, zoals het verhogen van de 
bouwblokken van drie naar vier lagen (De Graaf, 
2002). Op eigen verzoek werd hij in 1951 van zijn 
taak ontheven (B&W, 1951). Zijn brief van 24 juni 
1952 aan Bakker Schut (die als geheim document 
is gearchiveerd) opent met: ‘Traag en stroef gaat 
het bouwen: is dat nu alles, wat wij, democraten, 
tot stand kunnen brengen? Het merendeel van 
mijn mooie plannen brengt het niet verder dan tot 
het schetsontwerp–waaraan ik mijn vreugde 
beleefde, maar waaraan onze samenleving niets 

heeft. Ik had wat beters na willen laten dan een 
stadsdeel in de opbouw waarvan ik helemaal niet 
gekend werd en dat ik dan ook niet beschouw als 
representatief voor mijn bedoelingen. Zo heb ik 
mijn stedenbouwkundige taak ook niet aanvaard: 
ik heb als eis gesteld t.z.t. mee te bouwen’ (Dudok, 
1952b). In 1952 naderde Moerwijk zijn voltooiing 
en werden de contouren van Morgenstond 
zichtbaar. Toen barstte de kritiek los over het 
eentonige stratenpatroon en de sobere, gelijkvor-
mige blokken (Oerlemans, 1990).

6.3.2 »  Ontstaan van Centrum Leyweg

Kort na zijn indiensttreding bij de gemeente Den 
Haag in juli 1949 schreef Bakker Schut aan B&W 

De Roomskatholieke kerk HH Anthonius en Lodewijk aan de Leyweg
Bron: Auteur
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dat hij het wenselijk vond dat de gemeente alles 
in het werk zou stellen om de wijkgedachte een 
kans tot ontplooiing te bieden. Hij gaf aan dat 
hier in de uitbreidingsplannen reeds aan werd 
gewerkt. In dit kader stelde hij voor om te komen 
tot een ontwerp voor een wijkcentrum in 
Morgenstond. Hij wilde hiertoe een programma 
van eisen opstellen op basis waarvan een 
architect een ontwerp kon maken (DWS, 1949b). 
B&W gingen met zijn voorstel akkoord en gezien 
de geringe ervaring met de realisatie van 
wijkcentra werd aan de hoofden van een aantal 
diensten opdracht gegeven om een programma 
van eisen op te stellen (B&W, 1952a en 1952b). In 
het uitbreidingsplan voor Morgenstond was 
intussen aan weerszijden van de Leyweg een 
enigszins langgerekt complex winkels met 
enkele openbare of bijzonder gebouwen gepro-
jecteerd, waaronder een wijkgebouw, die 
tezamen het wijkcentrum dienden te gaan 
vormen. In 1950 verzocht Bakker Schut aan 
B&W om het ontwerp voor het wijkcentrum op 
basis van een prijsvraag tot stand te laten komen. 
De achtergrond voor dit voorstel was het 
voorstel van ir. Van den Erve, Kringcommissaris 
voor ’s-Gravenhage van de Bond van Nederland-
se Architecten, om vanuit de gemeente een 
prijsvraag uit te schrijven voor een onderdeel 
van een uitbreidingsplan. Bakker Schut was van 
mening dat het centrum van Morgenstond hier 
geschikt voor was (DWS, 1950). B&W gingen 
akkoord met zijn voorstel en Bakker Schut 
verzocht vervolgens de directeur van de 
Gemeentelijke Woningdienst de prijsvraag voor 
te bereiden.
In 1952 werd door de Gemeentelijke Woning-
dienst (1952b) het concept met de procedure en 
het programma van eisen voorgelegd aan de 
diverse gemeentelijke diensten. Deze hadden 
nauwelijks op- of aanmerkingen. Dit gold ook 
voor de ingestelde jury die bestond uit onafhan-
kelijk opererende architecten uit de drie grote 
steden. Ook Dudok kon zich verenigen met het 
conceptprogramma al gaf hij aan dat ‘de 
theoretische beschouwingen over de wijkgedachte 
voor hem weinig betekenis hadden, maar dat het 

een persoonlijke kwestie was en toegaf dat er wel 
iets van dien aard in moest staan, omdat de 
prijsvraag bedoelde die gedachte te stimuleren’ 
(Dudok,1952a). Hij bedankte voor de eer om in 
de jury plaats te nemen omdat hij zich niet 
gekend voelde in de uitvoering van zijn ontwerp 
(Dudok, 1952c). 
B&W (1952a) gingen in hoofdlijnen akkoord met 
de prijsvraag, maar wilden graag de mening 
weten van de directeur van de dienst voor 
Schone Kunsten. Als gevolg van deze consultatie 
werd het programma voor het te realiseren 
wijkgebouw uitgebreid met een tentoonstellings-
ruimte. Op 21 juli 1952 ging de gemeenteraad 
akkoord met het uitschrijven van de prijsvraag 
voor het ontwerp van het Centrum Leyweg 
(B&W, 1952c).
De prijsvraag voor het ontwerp van Centrum 
Leyweg beoogde dit gebied uit te laten groeien 
tot een trefpunt van het openbare leven; niet 
alleen overdag, maar ook ’s avonds (Gemeente-
lijke Woningdienst, 1952c). 
Dit ten behoeve van de toekomstige 35.000 
inwoners van Morgenstond. Vanuit de wijkge-
dachte, die uitgaat van de mens als sociaal 
wezen, stelde het gemeentebestuur zich ten doel 
om, tegen de achtergrond van de ontwikkelde 
denkbeelden over de indeling van buurt, wijk en 
stadsdeel, te komen tot de meest verantwoorde 
vorm om in de nieuwe wijk Morgenstond de 
mogelijkheden te scheppen tot verwezenlijking 
van de wijkgedachte. Vooral omdat volgens hen 
in de bestaande voorbeelden van wijken in de 
grote steden de kern, het hart, het middelpunt 
ontbrak. In de selectiecommissie namen zitting: 
ir. Feber, wethouder van Wederopbouw en 
Openbare Werken, architecten uit de grote 
steden, de supervisor van Morgenstond, G. 
Westerhout, Bakker Schut, Dees (Bouw en 
Woningtoezicht), en Cohen Stuart (directeur 
Gemeentelijke Woningdienst). De prijsvraag 
bestond uit twee delen. 
Het eerste deel betrof de bebouwing rondom het 
noordwestelijke deel van de Leyweg. Het 
ontwerp diende zich vooral te richten op een 
schets van de straatwanden. Binnen het straten-
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patroon mocht de ontwerper de rooilijnen en 
bouwblokken, die bestonden uit vier bouwlagen 
met winkels in de plint en bovengelegen 
woningen, wijzigen. Voorwaarde was wel dat de 
afwijkingen duidelijke esthetische kwaliteiten 
hadden en economische voordelen. De winkels 
dienden voor een derde te bestaan uit winkelwo-
ningen, een derde uit winkels met gescheiden 
maar bijbehorende woningen op de tweede 
bouwlaag en een derde uit zogenoemde dagwin-
kels. Dit waren winkels zonder bijbehorende 
woningen. De winkels dienden een vloeropper-
vlak te hebben van 40-80 m2 en twee tot drie 
winkels een oppervlakte van 200-500 m2. In 
totaal betrof het circa 100 winkels. Als onderdeel 
van de winkels diende rekening gehouden te 
worden met de vestiging van een café-restau-
rant, een café en een tot twee cafetaria’s of 
‘milkbars’. Daarnaast was sprake van een 
Rooms-Katholieke kerk, een bioscoop en een 
locatie voor een bijzondere bestemming met een 
postkantoor in de plint. Tot slot diende het 
ontwerp te voorzien in de inpassing van een 
groot winkelmagazijn van 600 m2 met 200 m2 
verkoopruimte op de eerste verdieping, een 
cafetaria, kantoren en ruimte voor personeel. 
Het tweede deel van de prijsvraag betrof het 
ontwerp van een wijkgebouw. Dit had vooral tot 
doel om het maatschappelijk en culturele leven 
in de wijk te laten bloeien. Er diende rekening 
gehouden te worden met verschillende geestelij-
ke stromingen en de mogelijkheid het gebouw in 
de toekomst uit te breiden. Het programma voor 
het wijkgebouw bestond uit vier winkels van 40 
m2, een filiaal van de openbare leeszaal (300 m2), 
zes kamers voor sociale diensten (150 m2), 4 
kamers voor diverse bestuursvergaderingen (100 
m2), een zaal voor 40 personen en een voor 80 
personen met podium, een zaal voor wisselende 
tentoonstellingen (125 m2), een zaal voor 300 
personen met toneelaccommodatie en filmcabi-
ne, twee leslokalen voor handenarbeid (100 m2), 

een koffiekamer (100 m2), een kantoor voor de 
directie van het wijkgebouw (40 m2), een woning 
voor de conciërge, een crèche (100 m2) en een 
overdekte garage. Van het programma mocht 
niet afgeweken worden voor bijvoorbeeld 
bepaalde vormen van sociale, medische of 
culturele activiteiten omdat dit al grondig was 
onderzocht en afgewogen (Gemeentelijke 
Woningdienst, 1952b). Het totale metrage was 
circa 10.000 m2 bvo. De winnaars van de 
prijsvraag waren dr. Ir. Th. Nix uit Rotterdam 
voor het eerste deel van de prijsvraag en H.A. 
Tielman uit Den Haag voor het wijkgebouw 
(Gemeentelijke Woningdienst, 1953). Het 
ontwerp voor de winkels met bovengelegen 
woningen van Th. Nix won. Vooral door de 
alternerende hoogte van de bouwwand met 
afwisselende hoge bebouwing met een enkele 
bouwlaag bestemd voor een winkel. Daarnaast 
voorzag het plan in vitrines (DWS, 1955).

In 1953 wendde de NV Verenigde Aannemersbe-
drijven (voorheen Zwolsman genaamd) zich met 
een brief tot de gemeente waarin men aangaf 
bereid te zijn voor eigen rekening het wijkcen-
trum Leyweg te realiseren. De aannemer stelde 
hier echter wel enkele voorwaarden tegenover. 
In de eerste plaats dienden het winkelcentrum 
en het wijkgebouw als een geheel beschouwd te 
worden en tegelijkertijd gerealiseerd te worden. 
Daarnaast werd een garantie verlangd dat het 
wijkgebouw voor een periode van 25 jaar werd 
verhuurd. Zwolsman was bereid om de hoofdlij-
nen van het ontwerp van de prijsvraag te 
hanteren op voorwaarde dat hier op verzoek van 
de winkeliers van afgeweken mocht worden. 
Ook als deze een eigen architect aan wilden 
trekken. Daarnaast wilde Zwolsman de moge-
lijkheid openhouden om bijvoorbeeld een 
medisch centrum in te passen met een concen-
tratie van specialisten of ‘een doktershuis met 
huisartsen, oogarts, gynaecoloog en tandartsen’. 

Ontwerp centrum Leyweg (1955)
Bron: GADH
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Zwolsman wilde ook graag betrokken worden in 
het gemeentelijk overleg met de ontwerpers. Tot 
slot werd verlangd de grond in vrije eigendom te 
verkrijgen op het moment dat de winkeliers dit 
zouden eisen. De directeuren van de dienst 
DWS, het Grondbedrijf en de Woningdienst 
stonden vanuit financieel perspectief positief 
tegenover het voorstel van Zwolsman. Het 
ontwerp voor de woningen kon volgens hen 
vanwege de kosten niet als woningwetbouw 
uitgevoerd worden. Ze vroegen zich daarnaast af 
of de geplande winkels wel rendabel konden 
worden gebouwd. De directeuren steunden het 
voorstel van Zwolsman om het wijkcentrum 
tegelijkertijd met de winkels te realiseren. B&W 
gingen echter niet akkoord omdat volgens hen 
het initiatief voor een wijkgebouw uit de wijk 
voort moest komen. 
Na enkele maanden stelden de directeuren van 
de diensten echter aan B&W voor om hier niet 
langer op te wachten. Vooral om te voorkomen 
dat door de vertraging van het wijkcentrum een 
aantal kernfuncties zich op andere locaties 
zouden vestigen waardoor de Leyweg ‘een 
tweederangscentrum’ zou worden. Bovendien 
zou na realisatie van Morgenstond een tekort 
aan winkels ontstaan omdat 100 van de geplande 
310 winkels in het wijkcentrum waren gepland. 
De directeuren gaven er wel de voorkeur aan om 
het wijkgebouw door de gemeente zelf te laten 
bouwen om zo in de exploitatie beter rekening te 
kunnen houden met culturele en sociale 
doelstellingen. Ze stelden aan B&W voor om met 
Zwolsman een overeenkomst te sluiten en 
voorafgaand hieraan de architecten die de 
prijsvraag wonnen opdracht te geven een 
schetsontwerp te maken. Tevens om een 
werkcommissie in te stellen met vertegenwoor-
digers van de gemeentelijke diensten, vertegen-
woordigers van de jury, de Kamer van Koophan-
del en Zwolsman (Gemeente Den Haag, 1954). 
B&W vroegen zich af wat de taak van een 
dergelijke werkcommissie was en waarom er een 
vertegenwoordiger van Zwolsman in moest 
plaatsnemen. De wethouder Sociale zaken 
(1954a) legde hierop uit dat de taak van de 

werkcommissie zou bestaan uit uitwerking van 
de plannen en coördinatie van de bij het wijkcen-
trum betrokken architecten. Deelname van 
Zwolsman was volgens hem van belang omdat 
deze bijzondere opgave om een nauw contact 
met de uitvoerende instantie vroeg. B&W waren 
hier echter niet van overtuigd en besloten 
deelname van Zwolsman tot aan de installatie 
van de werkcommissie af te wachten.. 

Maar de voorbereidingen voor de ontwikkeling 
van het wijkcentrum bleven traag verlopen. De 
directeuren van de gemeentelijke Woningdienst 
(1954), DWS en het Gemeentelijk Grondbedrijf 
lieten in mei 1954 weten dat zij zich hier zorgen 
over maakten. Ze gaven aan dat er inmiddels op 
diverse plaatsen in de wijk winkelcentra tot 
stand kwamen en vreesden dat de bewoners in 
de toekomst hierdoor onvoldoende gebruik 
gingen maken van Centrum Leyweg, waardoor 
dit gebied niet tot bloei zou komen. Bovendien 
was de beoogde locatie voor het wijkcentrum 
volgens hen een woestenij in het hart van 
Morgenstond. Ze verzochten B&W daarom 
spoedig een besluit te nemen. Ook de chef van de 
dienst Sociale Zaken (1954) oefende druk uit en 
vroeg zich af of de ontwikkeling van de winkels 
niet losgekoppeld diende te worden van het 
wijkgebouw. Dit omdat de voorbereiding van het 
wijkgebouw volgens hem veel tijd kostte, omdat 
er eerst een voor de exploitatie verantwoordelij-
ke instantie aangewezen diende te worden. De 
wethouder Sociale Zaken (PvdA) (1954b) 
steunde hem en schreef op 4 juni 1954 aan B&W 
dat een wijkgebouw in Morgenstond, dat zou 
dienen voor een aantal wijken met meer dan 
100.000 inwoners, niet mocht wachten op een 
initiatief uit de wijken zelf. Hiermee was hij de 
eerste die aangaf dat het wijkcentrum van 
Morgenstond mogelijk een wijkoverstijgend 
karakter kon krijgen. Overigens ging het college 
van B&W, dat was samengesteld uit wethouders 
van de KVP, de AR, de PvdA en de VVD, nog 
steeds niet overstag. Mogelijk hing dit samen 
met een verschil in politieke kleur van wethou-
der Feber van Wederopbouw (KVP) en Bakker 
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Schut (PvdA) (Gemeente Den Haag, 1952). De 
vertraging was voor Zwolsman uiteindelijk 
aanleiding om op 25 augustus 1954 de oorspron-
kelijke eis om de realisatie van het winkelcen-
trum te koppelen met het wijkgebouw te laten 
vallen (Zwolsman NV, 1954). Hierop verzocht 
Bakker Schut (DWS, 1954) aan B&W spoedig 
akkoord te gaan met dit voorstel. De wethouder 
van Wederopbouw steunde het voorstel en 
verzocht B&W op 18 oktober 1954 conform te 
besluiten (Wethouder van Wederopbouw, 1954). 
Vervolgens ging de bouw van het winkelcentrum 
Leyweg van start. Aangezien het ontwerp van 
Nix door de alternerende hoogtes afweek van 
het uitbreidingsplan, werd dit in 1955 bijgesteld. 

Dit was tevens nodig omdat het ontwerp voorzag 
in kiosken, een warenhuis van twee bouwlagen 
en omdat een bijzonder gebouw naar de hoek 
van de Hengelolaan werd verplaatst (DWS, 1955; 
Het Vrije Volk, 1955). Voor deze locatie werd 
door Jogchem’s Theaters N.V. in 1959 een 
verzoek ingediend bij het Ministerie van 
Volkshuisvesting en bouwnijverheid voor de 
bouw van een bioscoop. 
In 1960 werd het winkelcentrum Leyweg 
opgeleverd (DWS, 1960a). Nog datzelfde jaar 
vond, mede op verzoek van de nieuw opgerichte 
Winkeliersvereniging Centrum Leyweg (1960), 
uitbreiding plaats van de parkeergelegenheid die 
te krap was ingeschat (DWS, 1960b). In 1961 

De directeuren van de Woningdienst en  het Grondbedrijf maakten zich in 1954 zorgen over de voortgang 
van centrum Leyweg: wethouder Feber met de directeuren van de gemeentediensten, van links naar 
rechts ir. J.P. v.d. Ploeg, dr. ir. H.G.C. Cohen Stuart, C.A. Taselaar, J.G.W. Bolomay, ir. Feber, dr. ir. F. 
Bakker Schut, S.G.A. Doorenbos en ir. K. Dees, in hotel Wittebrug, 24 maart 1955
Bron: Stokvis, GADH
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Leyweg hoek Hengelolaan, met de Eurocinema (1968)
Bron: Stokvis, GADH

gingen B&W bovendien akkoord met een uitbrei-
ding met vier dagwinkels door NV Maatschappij 
tot het Stichten van Woon- en Bedrijfsgebouwen, 
op de locatie waar een park en plantsoen waren 
gepland (B&W, 1961). In 1962 vond wederom een 
wijziging plaats van het uitbreidingsplan in 
verband met een vergroting van het terrein voor 
het scholenprogramma. Als onderdeel hiervan 
werd naast het geplande wijkgebouw aan de 
Hengelolaan een verkeerstuin gepland (SODH, 
1962).
De locatie die was bestemd voor de realisatie van 
het wijkgebouw lag echter nog steeds braak. 
Zwolsman had reeds in 1960 aan de gemeente 
verzocht om op deze locatie winkels te mogen 
realiseren in combinatie met een bescheiden 
wijkcentrum met leeszaal. Architect Tielman 
had hiervoor een nieuw ontwerp ingediend dat 

bestond uit een hoog gebouw met winkels in 
twee bouwlagen met daarboven drie maisonnet-
tes, een winkelcomplex in twee lagen evenwijdig 
aan de Leyweg en een wijkgebouw. Daarnaast 
was er een gebouw ontworpen voor een benzi-
nestation met een autoshowroom. DWS (1960a) 
was echter van mening dat de autoshowroom 
gevaar opleverde voor het uitzicht. In 1963 werd 
de herziening van het uitbreidingsplan ter 
inzage gelegd en verleende het Ministerie van 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid (1963) 
goedkeuring voor de afronding van Centrum 
Leyweg met winkels, een wijkcentrum en 36 wo-
ningen.
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6.3.3 » Centrum Leyweg

Morgenstond telde na de oplevering van de 
laatste woningen 30.000 inwoners. Het winkel-
centrum bestond uit een zuidoostelijk en een 
noordwestelijk deel. De twee delen vormden 
geen eenheid omdat ze fysiek niet gekoppeld 
waren door de barrièrewerking van de Melis 
Stokelaan, de hier gesitueerde trambaan en een 
groene as. Problematisch was ook dat de Leyweg 
een drukke verkeersweg was waardoor de 
winkels aan weerszijden geïsoleerd van elkaar 
lagen (Oerlemans, 1990). In 1961 bestond het 
centrum uit 74 winkels, waaronder een waren-
huis van Vroom en Dreesmann, vier supermark-
ten en acht andere filialen van het grootwinkel-
bedrijf. Daarnaast waren er twee apotheken, 
drie ambachtelijke bedrijven, twee dameskapsa-
lons, een automatiek, een snackbar, drie banken, 
een bijkantoor van de Vroom&Dreesmann, een 
leeszaal en een bijkantoor van de ANWB 
gevestigd. Bovendien waren er een kerk en een 

sportterrein gesitueerd. Het zuidoostelijke deel 
van het winkelcentrum had vooral een dagelijks 
karakter en in het noordoostelijke deel waren 
vooral winkels met niet-dagelijkse goederen 
gevestigd. In een straal van 2,5 km rond het 
winkelcentrum woonden 200.000 mensen. Dit 
was een derde van het Haagse inwonertal. Het 
stadsdeel Den Haag zuidwest (Bouwlust, 
Leyenburg en de zuidwestelijke helft van 
Moerwijk) bestond uit 67.000 inwoners. Volgens 
een onderzoek van EIM (1961) bezocht 4% van 
de Haagse inwoners Centrum Leyweg. Vanuit 
zuidwest was dit 9%. Van alle bezoekers bezocht 
15% ook niet-winkelfuncties. De commerciële 
reikwijdte van het winkelcentrum werd in 
belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid 
van het warenhuis. Volgens het EIM was 
Centrum Leyweg een typisch voorbeeld van een 
‘interwijkwinkelcentrum’ (bovenwijks). Het 
aantal bezoekers was ook veel groter dan 
gepland (Min. VenB, 1961a). Of dit aan de sfeer 
lag, valt te betwijfelen. Reeds bij de opening van 

Tabel 6.3.1 » Grootste winkelcentra in Den Haag Zuidwest 

Leyweg  
I+II+Hengelo

De Stede/Beren Jan Luyken Betje Wolf

Omvang 23.033 m2 20.352 7.650 m2 4.328 m2

Soort Stadsdeel Wijk Wijk Wijk

Aantal vestigingen 102 60 49 44

Banken, postkantoor 6 3 1

Horeca 2 - 1 1

Bioscopen 1

Warenhuis 2 1 -

Overige wijkfuncties ANWB
Bibliotheek

Bibliotheek

Zorg Apotheek 2x
Tandtech lab

Apotheek Polikliniek

Kantoren, bedrijven 4

Onderwijs 2

Bron: DWS, 1966
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Centrum Leyweg in 1962: het aantal bezoekers was veel groter dan gepland
Bron: Dienst voor de Stadsontwikkeling, GADH 
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het warenhuis V&D in 1960 vroeg W. Drees-
mann zich af of het fraai aangelegde winkelcen-
trum wel voldoende rekening had gehouden met 
de behoefte aan gezelligheid bij de winkelende 
huisvrouwen (Oerlemans, 1990).

In Den Haag Zuidwest zijn uiteindelijk 26 
winkelcentra ontwikkeld. Daarvan was Cen-
trum Leyweg het grootste. In 1966 was het 
winkelmetrage reeds 23.000 m2. Door de 
gemeente werd het dan ook uiteindelijk aange-
merkt als stadsdeelcentrum. Opvallend is echter 
dat het wijkwinkelcentrum De Stede/ De Beren 
in Bouwlust met 20.000 m2 bijna even groot was. 
Dit beeld is in lijn met de constatering dat 
Centrum Leyweg in eerste instantie niet als 
stadsdeelcentrum is ontwikkeld, maar als 
wijkcentrum. Wel waren in Centrum Leyweg 

meer bovenwijkse voorzieningen aanwezig zoals 
de ANWB, een bibliotheek, diverse banken en 
een tandtechnisch laboratorium. Naast Centrum 
Leyweg en De Stede / De Beren waren er nog 
twee winkelcentra in Moerwijk die door de 
gemeente als wijkcentra werden aangemerkt. 
Het betrof de Jan Luykenstraat met 7.500 m2 en 
de Betje Wolfstraat met 4.250 m2 . Naast het 
stadsdeelcentrum en de drie wijkcentra waren 
er nog 22 buurtwinkelcentra die allen kleiner 
waren dan 5.000 m2 (DWS, 1966).

Op basis van de definitie en de bijbehorende 
criteria kan Centrum Leyweg reeds in 1966 
aangemerkt worden als een nieuw centrum. Het 
functiepakket voldeed met het winkelcentrum, 
de scholen en de vrijetijdsvoorzieningen aan de 
criteria om in aanmerking te komen voor het 

De Leyweg in 1963 
Bron: Stokvis, GADH
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Centrum Leyweg in 1964 met 23.000 m2 bvo aan winkels
Bron: Foto Beck, GADH

benodigde multifunctionele karakter. Daarnaast 
waren voldoende bovenwijkse voorzieningen 
aanwezig. In de periode na 1966 zou de bioscoop 
uiteindelijk weer verdwijnen. Daar staat 
tegenover dat in de loop van de tijd het multi-
functionele en bovenwijkse karakter van het 
gebied verder is toegenomen. De diverse 
uitbreidingen en aanpassingen kwamen op 
incrementele wijze tot stand.

6.4 »  Het krachtenspel tussen de 
actoren

Centrum Leyweg is de resultante van het 
krachtenspel tussen diverse actoren zoals de 
gemeente, de provincie, het Rijk en private 
partijen. Ook binnen deze organisaties was soms 

sprake van een krachtmeting. Dit was zeker het 
geval binnen de gemeente Den Haag.
In deze paragraaf komen allereerst de onderlin-
ge verhoudingen aan de orde tussen de gemeente 
Den Haag en het Rijk. Vervolgens tussen de 
gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Hol-
land. Daarna staat de relatie tussen de gemeente 
Den Haag en de private partijen centraal. 

6.4.1 »  Verhouding tussen de gemeente 
Den Haag en het Rijk

Het Rijk lijkt geen invloed uitgeoefend te hebben 
op de totstandkoming van het uitbreidingsplan 
van Den Haag dat in 1939 door de gemeenteraad 
werd vastgesteld en in 1941 werd afgekeurd door 
GS. Zo vond de voorzitter van de Vaste Commis-
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Het Rijk oefende invloed uit op de aanstelling van Dudok voor de wederopbouw van Den Haag. Congres 
opbouw Den Haag in het Kurhaus in 1949: van links naar rechts burgemeester mr. W.A.J. Visser, architect 
M.J. Luthmann, ir. M.H. Ekker, stedenbouwkundig architect W.M. Dudok en ir. Z.Y. van der Meer
Brun: Fotoburo Meyer, Den Haag

sie van de hoofdinspectie van de Volkshuisves-
ting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
(1942) bemoeienis van de Rijksdienst met de 
vaststelling van gemeentelijke uitbreidingsplan-
nen alleen verantwoord, wanneer bij die plannen 
ook de onmiddellijke behartiging van bovenlo-
kale belangen waren betrokken. Bij de uitbrei-
ding van Den Haag was hier volgens hem geen 
sprake van. Nadat de gemeente Den Haag hoger 
beroep had ingesteld bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken tegen de uitspraak van GS 
en dit in 1942 ongegrond werd verklaard, had het 
Ministerie de gemeente kunnen dwingen dit 
plan te herzien. Op basis van het advies van de 
hoofdinspecteur van de Volkshuisvesting werd 
ook hier van afgezien.

Om het herstel van de oorlogsschade in het land 
te bespoedigen, had het Rijk in 1940 de bevoegd-
heden voor het vaststellen van plannen voor de 
wederopbouw naar zich toegetrokken. Zonder 
toestemming van de Regeringscommissaris voor 
de Wederopbouw mocht er niets gebouwd 
worden. Na de oorlog werd de centralistische 
manier van werken door het Ministerie van 
Openbare Werken en Wederopbouw en vanaf 
1947 door het Ministerie van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting voortgezet. (zie hoofdstuk 5.1). 
Vanuit dit perspectief oefende het Rijk invloed 
uit op de aanstelling van Dudok voor de weder-
opbouw van Den Haag (Min. OWW, 1945). Zo 
had het College van Algemene Commissarissen 
voor de Wederopbouw bezwaar tegen het door 
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hem voorgestelde honorarium en bepaalde het 
dat de totale bijdrage van het Rijk beperkt zou 
blijven tot fl. 50.000,- verdeeld over drie jaar 
(DWS, 1951). 
De Algemene Commissaris bepaalde bovendien 
dat het uitbreidingsplan van Den Haag West 
onderdeel was van het wederopbouwplan (Colle-
ge van Algemene Commissarissen voor de 
Wederopbouw, 1946). Dit ondanks de regeling 
dat het toezicht op de uitbreidingsplannen 
berustte bij GS (Rijksdienst voor het Nationale 
Plan, 1947). Hierdoor had het College van 
Algemene Commissarissen dus directe invloed 
op de ruimtelijke ordening in Morgenstond. In 
1947 gaf het Ministerie van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting instructies aan Den Haag voor 
de wederopbouw. Hier werd weliswaar beves-
tigd dat de leiding van de wederopbouw bij de 
Algemeen Gemachtigde lag, maar tevens dat 
voor de uitvoering veel gedelegeerd zou worden 
aan het gemeentebestuur van Den Haag. Het 
Ministerie bepaalde dat er voor de gehele stad 
een wederopbouwplan tot stand diende te 
komen. De uitvoering zou plaats vinden door de 
gemeentelijke diensten onder coördinatie van ir. 
P. Bakker Schut. Deze zou geregeld contact 
onderhouden met het gemeentebestuur en de 
dienst van de Algemeen Gemachtigde. 
Ondanks de mogelijkheden die het Rijk had om 
aanzienlijke invloed uit te oefenen op de 
stedelijke ontwikkeling in Den Haag lijkt hier 
slechts in beperkte mate gebruik van gemaakt te 
zijn. Dit ondanks het advies van het Ministerie 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting (1948). 
Het bureau was van mening dat het structuur-
plan van de gemeente Den Haag, niet dé 
stedenbouwkundige oplossing was maar de 
indruk wekte van een dictatoriaal opgelegde 
overtuiging zonder dat de oplossingsrichtingen 
door de betreffende bevolkingsgroepen aan-
vaard waren. De wegenstructuur zou het 
belangrijkste onderdeel van een structuurplan 
dienen te zijn. Maar door het ontbreken van 
voldoende statistische gegevens en overeenstem-
ming zou de wegenstructuur nu nog onvoldoen-
de zijn en was bijstelling van belang. Bij de 

bespreking van het structuurplan van Den Haag 
in de Interne Commissie van Advies inzake de 
vaststelling van wederopbouwplannen werd 
slechts geconstateerd dat de oriëntatie van de 
woningen op de zon niet optimaal was en dat 
een bouwhoogte van drie bouwlagen esthetisch 
onbevredigend was, gezien de maatvoering van 
de wegen. In 1949 stuurde de Minister een brief 
naar B&W van Den Haag met de mededeling dat 
het structuurplan van Den Haag niet op basis 
van de Woningwet vastgesteld diende te worden, 
maar het kader zou moeten vormen voor partiële 
uitbreidingsplannen die aan de goedkeuring van 
GS onderworpen waren. Vanuit deze optiek was 
de Minister van mening dat het onderzoek van 
het structuurplan in eerste aanleg door de 
provincie plaats moest vinden. Alleen als dit 
onderzoek niet tot een bevredigend resultaat zou 
leiden, zou er aanleiding zijn voor een onderzoek 
op Rijksniveau. Volgens de Minister waren met 
betrekking tot het structuurplan de belangrijk-
ste vragen of het mogelijk was de tuinbouwgron-
den in Loosduinen te behouden of dat deze 
grond nodig was voor de ruimtebehoefte van 
Den Haag. Tevens of er van een verantwoorde 
bebouwingsdichtheid was uitgegaan. Tot slot 
vroeg hij aandacht voor de omlegging van de 
spoorlijnen naar Rotterdam (Hofplein) en 
Scheveningen en de ligging van de toegangswe-
gen uit Utrecht en Rotterdam (Min. WenV, 
1949a). Samenvattend heeft het Rijk zich slechts 
in hoofdlijnen bezig gehouden met het uitbrei-
dingsplan voor Den Haag Zuidwest. Bovendien 
verlegde de Minister uiteindelijk zelfs de 
bevoegdheden naar de Provincie. Wel vaardigde 
het Ministerie van WV richtlijnen uit naar GS 
van de provincies om de grondkosten bij 
uitbreidingsgebieden ’in deze tijden van grote 
armoede’ beperkt te houden. Als dit niet het 
geval was, dienden GS goedkeuring te weigeren. 
Dit gold ook voor plannen die niet voldeden aan 
de stedenbouwkundige eisen (Min. WenV 
1949b).
Ook met betrekking tot de winkelplanning in 
Den Haag Zuidwest was het Rijk niet directief. 
De gemeente Den Haag was in deze proactief en 
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had in 1949 een publicatie opgesteld over het 
‘Winkelvraagstuk in nieuwe wijken’. Deze 
bestond uit twee delen. Deel 1 behandelde de 
bestaande winkelsituatie en deel 2 gaf richtlijnen 
voor de toekomstige winkels in de uitbreidings-
plannen. Bakker Schut (DWS, 1949c) legde deze 
richtlijnen voor aan de directeur generaal van 
het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuis-
vesting, dr. H. G. van Beusekom. Deze kon zich 
in het onderzoek vinden. Hij plaatste wel enkele 
opmerkingen. Zo gaf hij aan dat in de Haagse 
studie was uitgegaan van een geraamde 
reikwijdte van de verschillende winkelsoorten, 
terwijl deze volgens hem niet exact vast te 
stellen was. Hij had daarom een voorkeur om het 
aantal winkels per branche te hanteren omdat 
deze wel exact bepaald konden worden. Uit dit 
aantal kon dan een bepaalde reikwijdte volgen. 
Om een juiste spreiding van de winkelsoorten te 
verkrijgen, was het volgens hem niet voldoende 
het totaal aantal winkels per wijk vast te stellen, 
maar was het  nodig om na te gaan welke 
branches in de buurt- en welke in wijkcentra 
moesten voorkomen. Dit onderscheid in buurt- 
en wijkwinkels kon gebaseerd worden op het 
aantal winkels per branche. Branches met de 
meeste winkels in de buurtcentra en die met een 
kleiner aantal in de wijkcentra. Voor een juiste 
spreiding achtte hij een minimum noodzakelijk 
van twee winkels per branche welke op grond 
van hun aantal tot de buurt- of wijkwinkels 
behoorden. De aanwezigheid van alle branches 
voorkwam dat bewoners naar een ander 
centrum van gelijke orde moesten voor aanko-
pen. De aanwezigheid van twee stuks per 
branche bevorderde bovendien de keuzemoge-
lijkheid en concurrentie (Min. WenV, 1949c). In 
de branchering van Centrum Leyweg werd deze 
verdeling echter niet toegepast, zo blijkt uit een 
inventarisatie van het EIM in 1961, vrij kort na 
de oplevering van het winkelcentrum. 

Ook bij de uitvoering van het uitbreidingsplan 
voor Morgenstond en de bouw van Centrum 
Leyweg was de rol van de Rijksoverheid 
terughoudend. Wel bestonden er in deze tijd 

contingenten voor de woningbouw (Smit, 1981). 
Het Ministerie moest bovendien goedkeuring 
verlenen voor specifieke bouwactiviteiten (Min. 
VenB, 1961b en 1963). Deze bevoegdheden 
werden echter niet aangewend om projecten 
inhoudelijk te beïnvloeden maar beperkten zich 
tot goedkeuring om met de bouw aan te vangen. 
De afweging werd vooral gemaakt in het licht 
van een beperkte capaciteit van menskracht en 
bouwmaterialen.

6.4.2 »  Verhouding tussen de gemeente 
Den Haag en de provincie 
Zuid-Holland

Reeds voor de Tweede Wereldoorlog had de 
provincie Zuid-Holland invloed op de ruimtelij-
ke ordening door middel van de Provinciale 
Adviescommissie voor uitbreidingsplannen die 
in 1929 was opgericht. Deze had vooral tot taak 
om de uitbreidingsplannen intergemeentelijk af 
te stemmen (DSV, 1930; Gemeente Den Haag, 
1939). Het uitbreidingsplan voor Den Haag 
Zuidwest van 1930 werd door deze commissie 
goedgekeurd. Dit was echter niet het geval met 
het uitbreidingsplan van Dudok dat in 1939 door 
de gemeenteraad werd vastgesteld. De commis-
sie had hier bezwaren tegen. De visie van deze 
commissie had (volgens de gemeente Den Haag) 
ook veel invloed op het advies van de Inspecteur 
van de Volkshuisvesting dat ook negatief was 
(DSV, 1941). De negatieve adviezen waren voor 
GS aanleiding om het uitbreidingsplan af te 
wijzen. Opvallend is dat voorafgaand aan de 
indiening van het uitbreidingsplan in de 
gemeenteraad, de gemeente de commissie niet 
had geconsulteerd (GS, 1941). Waarschijnlijk 
wilde de gemeente geen bemoeienis van de 
provincie bij de planvorming. Dit blijkt vooral uit 
de bezwaren die de gemeente maakte in haar 
verweerschrift op de afwijzing van GS. Het 
gemeentebestuur (1942) stelde dat de leden van 
de commissie op de stoel van de ontwerper 
waren gaan zitten en GS op de stoel van het 
gemeentebestuur. Dit kwam volgens hen vooral 
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tot uiting in de beschouwingen over de verdeling 
van hoog- en laagbouw en over de winkelstraten. 
Overigens kon de provincie het plan niet 
amenderen en was onthouding van goedkeuring 
aan het uitbreidingsplan het enige middel dat ze 
men aan kon wenden om invloed uit te oefenen 
(GS, 1941).
In 1945 liet de provincie weer van zich horen 
naar aanleiding van het voornemen van de 
gemeente om Dudok aan te trekken voor de 
wederopbouw en stadsuitbreiding. GS tekenden, 
net zoals het College van Algemene Commissa-
rissen voor de Wederopbouw, bezwaar aan tegen 
zijn honorarium maar trokken na een gesprek 
met de burgemeester van Den Haag hun 
bezwaar weer in (DWS, 1951). De Provinciale 
Stedenbouwkundige Dienst van Zuid-Holland 
(1945) gaf Dudok enkele overwegingen mee voor 
zijn plan. In lijn met het advies van de Provincia-
le Commissie voor de Uitbreidingsplannen uit 
1941 gaven zij als richtlijn om Den Haag niet in 
eenzijdige richting uit te breiden opdat het hart 
van de stad in het midden gesitueerd bleef. 
Volgens de Dienst kon dit gestalte krijgen door 
een goede balans tussen groei in het oosten en in 
het westen van de stad. In Den Haag Oost kon 
een woonwijk tot stand komen van 450 ha met 
27-38.000 woningen. Deze wijk zou van alle 
nieuwe wijken het dichtst bij het centrum zijn 
gelegen en de meest gunstige verbindingen 
hebben met de city, het primaire wegennet, het 
spoorwegennet en het voornaamste ontspan-
ningsgebied. Daarnaast stelden zij een uitbrei-
ding voor van Leidschendam met 7.000 wonin-
gen. In het westen van Den Haag kon tot 1970 
een uitbreiding plaatsvinden met bijna 25.000 
woningen. In feite kunnen deze richtlijnen 
beschouwd worden als een compromis tussen 
het uitbreidingsplan van Dudok uit 1939, 
waarvan het aantal woningen in het westen van 
Den Haag ongeveer gelijk was, en de wens van 
de provincie om de stad niet in een eenzijdige 
richting te laten groeien. Ook bij de behandeling 
van het structuurplan Groot ’s-Gravenhage in de 
Commissie van Advies voor de Uitbreidingsplan-
nen (Provinciale Stedebouwkundige Dienst, 

1947) was de uitbreidingsrichting van Den Haag 
nog een belangrijk onderwerp. Zo werd gecon-
stateerd dat de stad zich in westelijke richting uit 
zou breiden, terwijl door het bombardement op 
het Bezuidenhout de city zich oostelijk ging 
uitbreiden. Als gevolg hiervan zouden veel 
inwoners via de binnenstad naar hun werk 
moeten reizen. Naast de uitbreidingsrichting 
werd aandacht besteed aan de hoofdwegen-
structuur, het areaal bedrijventerrein en de 
locatie van het regeringscentrum. Over de 
locatie en opbouw van wijkcentra deed de 
provinciale commissie geen uitspraken. In 1950 
werd het structuurplan ’s-Gravenhage behan-
deld in de Vaste Commissie van de Provinciale 
Planologische Dienst van Zuid-Holland (PPD-
ZH). De Provinciale Stedenbouwkundige Dienst 
had inmiddels een gedetailleerd rapport 
opgesteld als reactie op het structuurplan van 
Den Haag. Aangezien in 1948 door prof. Edel-
man was aangetoond dat er in de West- en 
Oostmadepolder en de Escamppolder geen 
sprake was van waardevolle tuinbouwgronden, 
was uitbreiding van Den Haag in deze polders 
niet langer problematisch voor de provincie. Wel 
was de dienst van mening dat de bebouwings-
dichtheid te laag was. Ze waren van mening dat 
deze met 8% kon worden opgevoerd tot 54 
woningen per hectare voor zogeheten ‘midden-
standswijken’. Over de ruimtelijke inrichting van 
Morgenstond werden geen uitspraken gedaan 
(Provinciale Stedenbouwkundige Dienst, 1950). 
De Vaste commissie van de PPDZH (1950) 
beschouwde de uitbreidingen in het structuur-
plan van Den Haag als streekplan.

6.4.3 »  Verhouding tussen de gemeente 
Den Haag en de private partijen

De invloed van de private partijen op de ontwik-
keling van Centrum Leyweg was minimaal. De 
ontwikkeling van Centrum Leyweg kwam tot 
stand door woningcorporaties en enkele private 
partijen waarvan NV Verenigde Aannemersbe-
drijven, voorheen Zwolsman, de belangrijkste 
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De private partijen hadden nauwelijks invloed op de planontwikkeling van Centrum Leyweg. Overdracht 
van de eerste woning van een complex van 504 woningen aan de Meppelweg door aannemersbedrijf 
Zwolsman aan de gemeente in 1953: v.l.n.r. dr. ir. F. Bakker Schut, R. Zwolsman en wethouder ir. L.J.M. Feber
Bron: Stokvis, GADH

was. Dit bedrijf was voor de gemeente geen 
onbekende, daar het in de voorafgaande periode 
ook elders in Morgenstond actief was met de 
bouw van winkels met bovengelegen woningen. 
Zoals eerder aangegeven nam Zwolsman in 1953 
het initiatief om zich aan te bieden als project-
ontwikkelaar voor het Centrum Leyweg. Hierbij 
wilde het bedrijf het wijkcentrum voor eigen 
rekening realiseren, maar eiste wel dat het 
winkelcentrum en het wijkgebouw als een 
geheel beschouwd dienden te worden en dat de 
bouw tegelijkertijd plaats moest vinden. Het 
ambtelijk apparaat van de gemeente Den Haag 
zag de financiële voordelen van het aanbod, 
maar gaf er wel de voorkeur aan om het wijkge-
bouw zelf te realiseren. Vooral om zo een 

optimale invloed te hebben op de exploitatie. 
Toen bleek dat de voorbereiding van het 
wijkgebouw veel tijd in beslag nam, deed 
Zwolsman uiteindelijk toch water bij de wijn en 
was bereid de realisatie van het wijkcentrum en 
het wijkgebouw los te koppelen. Ook met 
betrekking tot het functionele programma en 
het ontwerp van het wijkcentrum had Zwols-
man nauwelijks enige invloed op de gemeente. 
Het programma voor het wijkcentrum en het 
wijkgebouw was samengesteld door de verschil-
lende gemeentelijke diensten, waarna dit was 
vastgesteld door de gemeenteraad. Zwolsman 
(N.V. Verenigde Aannemersbedrijven, 1953) deed 
nog een poging om de mogelijkheid open te 
houden hiervan af te wijken, bijvoorbeeld voor 
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de vestiging van een medisch centrum in het 
wijkgebouw. Maar dit werd niet gehonoreerd. 
De wethouder Sociale Zaken (1954b) schreef 
naar aanleiding van dit verzoek aan B&W dat dit 
het karakter van het wijkgebouw, als sociaal-cul-
tureel centrum, geweld aan zou doen. Een café, 
toneelzaal en vergadergelegenheid behoorden 
volgens hem niet in een gebouw ondergebracht 
te worden met spreek- en behandelgelegenheid 
voor artsen. 
Ook op het ontwerp had Zwolsman nauwelijks 
enige invloed. Zelfs de architecten die partici-
peerden in de prijsvraag hadden slechts beperkte 
mogelijkheden om van het stedenbouwkundig 
ontwerp af te wijken. Zwolsman conformeerde 
zich aan de hoofdlijnen van het schetsontwerp 

van de winnaars van de prijsvraag. Met betrek-
king tot het definitieve ontwerp gaf het bedrijf 
wel aan dat rekening gehouden diende te worden 
met de eisen van de winkeliers. Daarnaast 
verzocht het bedrijf om betrokken te worden bij 
het overleg met de ontwerpers. Dit zou plaats 
vinden in een werkcommissie die zich bezig 
hield met de uitvoering van het wijkcentrum. 
Zoals eerder aangegeven was deelname van 
Zwolsman in dit overleg niet vanzelfsprekend en 
werd dit door B&W getraineerd. 

Ir. dr. F. Bakker Schut was vanaf 1949 de hoofddirecteur van de Dienst van de Wederopbouw en de 
Stadsontwikkeling en legde de basis voor het ontstaan van wijkcentrum Leyweg. Links F. Bakker Schut in 
gesprek met wethouder ir. L.J.M. Feber (r.), circa 1950
Bron: Friezer, GADH
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6.5 » Toetsing van de hypothese

Op basis van de onderzoeksresultaten is de 
eerste hypothese getoetst: Door de sterke 
(financiële) invloed van het Rijk op het stedelijk 
bestuur in de jaren vijftig en zestig zijn in deze 
periode nieuwe centra ontwikkeld met een 
programma voor centrumstedelijke functies, dat 
in aard en omvang het midden hield tussen dat in 
het stadscentrum en de wijkcentra. Deze hypo-
these wordt aangenomen als uit de onderzoeks-
resultaten van de casestudie blijkt dat er sprake 
is van minimaal vier van de volgende vijf 
indicatoren (zie paragraaf 4.4.1 voor een 
uitgebreide beschrijving).
Van de eerste indicator Het aandeel van de 
rijksfinanciering in de inkomsten van gemeenten 
in de jaren vijftig en zestig was substantieel groter 
dan vanaf de jaren tachtig  is reeds in paragraaf 
5.5 aangetoond dat dit inderdaad het geval was. 
Van de tweede indicator Het stedelijk beleid voor 
de ontwikkeling van het nieuwe centrum was in 
lijn met het Rijksbeleid was geen sprake. De 
planvorming van Morgenstond en Centrum Ley-
weg ontstond in het interbellum en werd begin 
jaren vijftig afgerond. In deze periode was er in 
feite nog geen nationaal of provinciaal beleid op 
het gebied van ruimtelijke ordening en winkel-
planning. De derde indicator is dat de samenstel-
ling van het functiepakket in het nieuwe centrum 
het midden hield tussen dat in de binnenstad en de 
omliggende wijkcentra. In paragraaf 3.3.1 is 
aangegeven dat er sprake kan zijn van maximaal 
acht verschillende functies. Hierbij is aangeno-
men dat in de binnenstad van Den Haag al in de 
jaren zestig sprake was een compleet functie-
pakket. In 1966 waren in Centrum Leyweg zes 
verschillende functies aanwezig en in de overige 
wijkcentra in Den Haag Zuidwest drie tot vier. 
Dit betekent dat het aantal functies in Centrum 
Leyweg inderdaad het midden hield tussen dat 
in de binnenstad en de omliggende wijkcentra. 
Hiermee is sprake van de derde indicator. De 
vierde indicator is dat het nieuwe centrum in deze 
periode een winkelmetrage verkoopvloeroppervlak 
had dat groter was dan 10.000 m2 bvo. Kort na de 

oplevering van winkelcentrum Leyweg bedroeg 
het winkelmetrage reeds 23.000 m2 bvo. Dit 
betekent dat er sprake is van de vierde indicator. 
De vijfde indicator Het Rijk had invloed op de 
totstandkoming van het definitieve functionele 
programma was niet het geval. Het Rijk hield 
zich slechts in hoofdlijnen bezig met het 
uitbreidingsplan voor Den Haag Zuidwest en 
verlegde haar bevoegdheden uiteindelijk zelfs 
naar de Provincie. Op de programmering van 
Centrum Leyweg heeft het Rijk geen enkele 
invloed uitgeoefend. 

Samenvattend is er bij de ontwikkeling van 
Centrum Leyweg sprake van drie van de vijf 
indicatoren. Dit betekent dat de eerste hypothese 
voor wat betreft de case Centrum Leyweg wordt 
verworpen. Weliswaar hield het programma van 
Centrum Leyweg naar aard en omvang het 
midden tussen dat van het stadscentrum en de 
omliggende wijkcentra, maar dit was geen 
gevolg van een sterke invloed van het Rijk op het 
stedelijk bestuur. Niet het Rijk, maar de gemeen-
te Den Haag was bepalend voor de programme-
ring van Centrum Leyweg.

6.6 » Conclusies

De ontwikkeling van Centrum Leyweg is een 
direct gevolg van de uitbreiding van Den Haag 
Zuidwest. De planvorming werd reeds in het 
interbellum door de gemeente Den Haag 
geïnitieerd vanwege de behoefte aan vergroting 
van de woningvoorraad voor het stijgende aantal 
inwoners in de stad. Voor deze toekomstige 
inwoners was ook behoefte aan voorzieningen. 
In tegenstelling tot het verleden, waarbij winkels 
in stadsuitbreidingen werden verspreid over de 
wijk, kwamen in Den Haag Zuidwest, vanuit de 
nieuwe 'wijkgedachte', enkele wijkcentra en een 
groot aantal buurtcentra tot stand. Van de 
ontwikkeling van een stadsdeelcentrum was 
echter nog geen sprake. In Centrum Leyweg 
kwamen niet alleen winkels, maar ook onder-
wijs, vrijetijdsvoorzieningen, banken en overige 
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voorzieningen tot stand. Toch had Centrum 
Leyweg uitsluitend een wijkverzorgende functie 
voor Morgenstond. Pas in de jaren zestig 
ontstond het besef dat Centrum Leyweg in de 
praktijk een verzorgende functie had op het 
niveau van een stadsdeelcentrum voor geheel 
Den Haag Zuidwest. Opvallend is dat Centrum 
Leyweg geen resultante was van planning aan 
de hand van de theorie van Christaller, maar van 
de wijkgedachte. Voor de verzorging van de 
bewoners in Moerwijk en Bouwlust kwamen 
andere wijkcentra tot stand. Het wijkcentrum in 
Bouwlust (De Stede/Beren) had een omvang die 
bijna vergelijkbaar was met dat van Centrum 
Leyweg. Maar Centrum Leyweg onderscheidde 
zich door haar multifunctionele karakter. 

Ondanks dat het Rijk in deze periode over de 
mogelijkheid beschikte om tot op detailniveau 

invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van 
Den Haag Zuidwest en Centrum Leyweg in het 
bijzonder, delegeerden het deze bevoegdheden 
aan de Provincie. De uitbreiding van Den Haag 
Zuidwest kwam bovendien in een periode tot 
stand waarin nog geen sprake was van nationaal 
ruimtelijk beleid. Pas in 1960 verscheen de 
(Eerste) Nota der Ruimtelijke Ordening in 
Nederland. Op dat moment was Centrum 
Leyweg al vrijwel gerealiseerd. 
De Provincie had in deze periode de bevoegd-
heid om uitbreidingsplannen vast te stellen. 
Bovendien was sinds de Tweede Wereldoorlog 
sprake van een Provinciale Planologische Dienst 
die tot taak had streekplannen op te stellen. In 
de periode waarin de planvorming voor Den 
Haag Zuidwest tot stand kwam, was hier in de 
Provincie Zuid-Holland echter nog geen sprake 
van. Het eerste streekplan voor dit gebied 

De Leyweg in 2013 
Bron: Auteur
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verscheen pas in 1966. Bij de planvorming voor 
de uitbreiding van Den Haag in het interbellum 
werd de Provincie in eerste instantie wel 
betrokken. Maar na de aanstelling van Dudok 
stond de Provincie aan de zijlijn. Mogelijk gingen 
GS in 1941 mede hierdoor niet akkoord met de 
uitbreidingsplannen. De Provincie had kritiek op 
diverse onderdelen van het plan. De gemeente 
Den Haag was echter van mening dat de 
Provincie zich teveel met de details van de 
uitbreidingsplannen bemoeide. Na de oorlog 
werd opnieuw een uitbreidingsplan opgesteld als 
onderdeel van het Structuurplan voor Den Haag. 
De Provincie hield zich intensief met de plannen 
bezig, maar minder gedetailleerd dan voor de 
oorlog. Bovendien had het structuurplan voor 
’s-Gravenhage geen wettelijke status en diende 
het volgens het Rijk als beoordelingskader voor 
toekomstige uitbreidingsplannen. Een van deze 
uitbreidingsplannen was dat voor Morgenstond, 
dat in 1950 in lijn met dit structuurplan werd 
ingediend. GS gingen hier mee akkoord. Per 
saldo kan geconcludeerd worden dat de Provin-
cie zeker heeft getracht om de planvorming voor 
de uitbreiding van Den Haag in zuidwestelijke 
richting inhoudelijk te beïnvloeden. Het 
resultaat van deze inspanning was echter 
minimaal. Dit gold vooral voor de ontwikkeling 
van Centrum Leyweg. Net zoals het Rijk heeft 
de Provincie hier geen invloed op gehad. 

Ook de private partijen hadden nauwelijks 
invloed op de planontwikkeling voor Centrum 
Leyweg. Ze probeerden wel invloed uit te 
oefenen, maar slaagden hier uiteindelijk niet in. 
De functie van de private partijen was uitslui-
tend uitvoerend van karakter. 
Het was de gemeente Den Haag die bepalend 
was voor het uitbreidingsplan Morgenstond en 
het ontstaan van Centrum Leyweg. Zij initieerde 
de uitbreiding van de stad in zuidwestelijke 
richting en slaagde hier, ondanks het oorspron-
kelijke verzet van de Provincie, uiteindelijk ook 
in. Het was ook de gemeente die de wijkgedachte 
omarmde en in praktijk bracht. Hierdoor 
ontstond een clustering van voorzieningen die 

de basis vormde voor de ontwikkeling van 
Centrum Leyweg. Tot slot bepaalde de gemeente 
het functionele programma en, tezamen met 
Dudok, de stedenbouwkundige opzet van het 
gebied. Van een brancheringscommissie was in 
deze tijd nog geen sprake.
Binnen de gemeente had het ambtelijk apparaat 
de hoofdrol. Vooral de Gemeentelijke Dienst van 
de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling en de 
Gemeentelijke Woningdienst hebben hierbij een 
overheersende rol gespeeld. Dudok had grote 
invloed op het stedenbouwkundig ontwerp van 
Morgenstond, maar niet op Centrum Leyweg. 
Dit kwam voort uit de ‘wijkgedachte’ waar de 
directeur van de Dienst van de Wederopbouw en 
de Stadsontwikkeling, Bakker Schut jr, een 
aanhanger van was. Hij heeft deze nieuwe 
stroming in het Haagse ambtelijke apparaat 
geïnitieerd en de Gemeentelijke Woningdienst 
opdracht gegeven het concept uit te werken. Bij 
het bestuur van de gemeente Den Haag was er 
veel minder draagvlak voor de wijkgedachte. Dit 
blijkt vooral uit het traineren van de financiering 
van het wijkgebouw. 

De eindconclusie van de casestudie naar het 
ontstaan van Centrum Leyweg is dat het Rijk 
invloed uit kon oefenen, maar dit niet wilde. Dat 
de Provincie invloed uit wilde uitoefenen, maar 
dit niet kon en dat de Gemeente Den Haag 
invloed wilde uitoefenen en dit ook daadwerke-
lijk heeft gedaan. Dat dit in de praktijk niet altijd 
even soepel in zijn werk ging, wordt geïllus-
treerd in een brief die Dudok op 20 mei 1950 aan 
B&W schreef. Hierin geeft hij aan dat het 
gemeentebestuur hem voortdurend vertrouwen 
schenkt. Maar dat zijn streven naar een harmo-
nische orde voor de stad ‘letterlijk aan alle kanten 
wordt ondermijnd’. …’Mijn uitbreidingplannen en 
vooral mijn wederopbouwplannen doorlopen zo 
krankzinnige stadia dat geen normaal man mij 
gelooft, als ik daar van verhaal. Plannen die na 
eindeloze besprekingen in allerlei commissies van 
allerrijkste getalsterkte, na moeizame wijzigingen 
eindelijk zijn goedgekeurd, worden plotseling door 
een of andere verscholen groep opnieuw op de 
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helling gesleept en moeten, als aan een boze fee, 
opnieuw hun tol betalen. Het kost mij en mijn 
medewerkers de uiterste geestesinspanning om 
nog iets van de stijl van het oorspronkelijke werk te 
redden. Zo wordt uw stad de dupe van een 
mishandeling: een gang van zaken die spot met 
redelijke organisatie. Ik kan mij niet voorstellen, 
dat dit de bedoeling van de regering kan zijn’. 
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7 » Centrum Kanaleneiland in Utrecht

In dit hoofdstuk zijn de resultaten beschreven van de 
casestudie die is verricht naar het ontstaan van het 
centrum van Kanaleneiland in Utrecht. Het gebied 
voldoet met zijn huidige functionele kenmerken net 
aan de definitie van nieuwe centra en de hieraan 
gekoppelde criteria (zie hoofdstuk 3). Zeker indien de 
uitbreidingsplannen in aanmerking worden genomen. 
Het huidige gebied is multifunctioneel. Vooral de 
functies detailhandel, kantoren en onderwijs zijn 
goed vertegenwoordigd. Het metrage detailhandel 
bedraagt bijna 15.000 m2 en het metrage kantoren 
bijna 40.000 m2. Er zijn twee scholen aanwezig (een 
basisschool en een ROC) en diverse zorgvoorzieningen, 
vrijetijdsvoorzieningen en overige voorzieningen. 
Het winkelcentrum en het ROC kunnen aangemerkt 
worden als bovenwijkse voorzieningen. Het gebied 
is op zo’n 3 km van het centrum van Utrecht aan een 
stedelijke hoofdroute gesitueerd en tevens ontsloten 
met de sneltram en bus.
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Figuur 7.1 » Huidige situatie Centrum Kanaleneiland in Utrecht
Bron: www.openstreetmap.org

Net zoals bij de casestudy Leyweg staat ook in 
deze casestudy de toetsing van de eerste 
hypothese centraal: Door de sterke (financiële) 
invloed van het Rijk op het stedelijk bestuur in de 
jaren vijftig en zestig zijn in deze periode nieuwe 
centra ontwikkeld met een programma voor 
centrumstedelijke functies dat in aard en omvang 
het midden hield tussen dat in het stadscentrum 
en de wijkcentra. Deze hypothese wordt getoetst 
met behulp van een aantal indicatoren. De eerste 
indicator die betrekking heeft op de mate 
waarin sprake was van Rijksfinanciering is 
reeds in hoofdstuk 5 getoetst. De overige 
indicatoren hebben betrekking op de invloed 
van het Rijk op de planvorming en programme-
ring van Centrum Kanaleneiland. Deze invloed 
resulteert naar verwachting in de ontwikkeling 
van een nieuw centrum dat past binnen de 

hiërarchie van centra op basis van de centrale-
plaatsentheorie van Christaller. De casestudie 
van Centrum Kanaleneiland is vrijwel volledig 
gebaseerd op een analyse van archiefmateriaal, 
omdat er ten tijde van het onderzoek nauwelijks 
meer sleutelinformanten in leven waren. 

In de eerste paragraaf wordt het beleid geschetst 
waarbinnen het nieuwe centrum Kanaleneiland 
tot stand is gekomen. De tweede paragraaf 
beschrijft de aanleiding welke ten grondslag lag 
aan het ontstaan van dit gebied. Paragraaf 7.3 
behandelt het ontwikkelingsproces dat heeft 
geleid tot de realisatie. Vervolgens wordt in 
paragraaf 7.4 het krachtenveld geanalyseerd 
tussen de actoren die gezamenlijk verantwoor-
delijk waren voor het ontstaan van het Centrum 
Kanaleneiland. In paragraaf 7.5 vindt toetsing 
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plaats van de eerste hypothese en het hoofdstuk 
sluit af met conclusies.

7.1 » Beleidskader

De planvorming van Kanaleneiland ging in de 
jaren twintig van de vorige eeuw van start en 
werd omstreeks 1960 afgerond. Net zoals bij de 
ontwikkeling van Morgenstond in Den Haag 
was in deze periode nog nauwelijks sprake van 
nationaal of provinciaal beleid op het gebied van 
ruimtelijke ordening, ruimtelijke economie of 
voorzieningen. Op het moment dat in 1958 de 
‘Nota Westen des Lands en overig Nederland’ 
werd gepubliceerd, was de planvorming van 
Kanaleneiland reeds afgerond. Het Rijk hanteer-
de tot aan de jaren zestig ook geen beleid voor de 
planning van (winkel)voorzieningen. Zoals in 
het hoofdstuk over de planning van Centrum 
Leyweg is beschreven, had het Bureau Soci-
aaleconomisch Onderzoek van de Centrale 
Directie van de Wederopbouw en de Volkshuis-
vesting wel een onderzoek verricht naar het 
benodigde aantal winkels in uitbreidingsgebie-
den (DWS, 1969). 
Ook de Provincie hanteerde geen beleid voor 
(winkel)voorzieningen. Voor het ruimtelijk 
beleid was sinds de jaren twintig van de vorige 
eeuw sprake van een lange aanloopperiode die 
van start ging met het stedenbouwkundig 
congres ‘Conférence Internationale de l’amé-
nagement des Villes’ dat in 1924 in Amsterdam 
plaatsvond. In een preadvies van P. Bakker Schut 
kwam naar voren dat het in Nederland ontbrak 
aan gewestelijke uitbreidingsplannen. Dit zou 
onder andere van belang zijn voor het gebied 
tussen Utrecht en Amersfoort. Voor de afdeling 
Utrecht van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten was dit aanleiding om het initiatief 
te nemen voor het ontwerpen van een geweste-
lijk plan voor de gemeenten ten oosten van 
Utrecht (Utrechts Provinciaal en Stedelijk 
Dagblad, 1924). Dit werd uiteindelijk bekostigd 
door de Provincie en in 1933 uitgebracht door 
architectenbureau Granpré Moliere. Voor het 

gebied ten westen van Utrecht was tot en met de 
ontwikkeling van Kanaleneiland echter geen 
sprake van een structuurplan.

7.2 »  Aanleiding voor het ontstaan 
van Centrum Kanaleneiland

De aanleiding voor de ontwikkeling van het 
centrum van Kanaleneiland lag in de plannen 
voor de uitbreiding van Utrecht in zuidwestelij-
ke richting. Het eerste uitbreidingsplan van 
Berlage en Holsboer kwam in de eerste helft van 
de jaren twintig van de vorige eeuw tot stand. In 
die tijd lag Kanaleneiland nog op het grondge-
bied van de gemeenten Oudenrijn en Jutphaas. 
In 1927 werd door de gemeente Oudenrijn een 
uitbreidingsplan opgesteld. Na een tweetal 
studies voor een structuurplan voor Utrecht en 
de omliggende gemeenten publiceerde de 
gemeente Utrecht in 1954 het structuurplan 
voor het nieuwe uitgebreide grondgebied van de 
stad.

7.2.1 »  Uitbreidingsplan Utrecht van 
Berlage en Holsboer 1920 en 1924

De stedenbouwkundige dr. J.P. Fockema Andrea 
was van 1907 tot 1914 wethouder van Openbare 
Werken en van 1914 tot 1933 burgemeester van 
Utrecht. Hij ageerde tegen de negentiende 
eeuwse uitbreidingswijken die hij eentonig en 
niet doordacht vond. Als antwoord op de 
vooruitgang in de techniek streefde hij naar 
verkeersoplossingen die zo min mogelijk ten 
koste gingen van het monumentale karakter van 
de stad. Hij haalde Berlage naar Utrecht en gaf 
hem samen met de directeur van Gemeentewer-
ken Holsboer de opdracht een plan voor de hele 
stad te ontwerpen (Blijstra, 1969). In 1921 
publiceerde Utrecht het uitbreidingsplan van 
Berlage en Holsboer. Hiermee was het de eerste 
in Nederland met een algemeen plan voor de 
gehele stad (Algemeen Handelsblad, 1922). Het 
plan was in lijn met de wijziging van de Woning-
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wet (Koninklijk Besluit van 20 april 1921 S.679) 
waarin was bepaald dat het uitbreidingsplan 
voor de gronden die in de allernaaste toekomst 
voor bebouwing in aanmerking kwamen, een 
volledig beeld moest bevatten van de toekomsti-
ge ruimtelijke inrichting. Het uitbreidingsplan 
was bestemd voor een groei tot 450.000 
inwoners binnen de eerste rondweg en had voor 
een aanzienlijk deel betrekking op gebieden die 
gelegen waren buiten de gemeentegrenzen van 
Utrecht (Gemeenteraad Utrecht, 1922).
Het uitbreidingsplan van 1920 werd in 1924 in 
gewijzigde vorm nogmaals toegestuurd aan de 
gemeenteraad. In de toelichting gaven Burge-
meester en Wethouders van de gemeente 
Utrecht (B&W, 1924) aan dat het plan bewust de 
gemeentegrenzen had overschreden aan de 

hand van de gewenste grenswijziging, zoals in 
1918 was ingediend bij Gedeputeerde Staten van 
Utrecht (GS). De consequentie was wel dat het 
plan niet formeel vastgesteld kon worden. 
Volgens Blijstra (1969) aanvaardde de gemeente-
raad het als een leidraad (een plan in hoofdzaak, 
een structuurplan) voor de ontwikkeling van de 
gemeente.
In de plannen van Berlage en Holsboer van 1920 
en 1924 was onder andere een uitbreiding 
opgenomen aan de zuidwestzijde van de stad in 
de Polder Nieuw Welgelegen, het gebied waar 
uiteindelijk Kanaleneiland zou verrijzen. In de 
plannen was sprake van een gedeeltelijke 
scheiding van functies. Aan de oostzijde bevond 
zich een zone langs het Merwedekanaal die 
bestemd was voor industrie. Aan de noordzijde 

Met het uitbreidingsplan van Utrecht uit 1924 legden Berlage en Holsboer de basis voor de opzet  
van Kanaleneiland
Bron: UA, 1007.3,invnr. 20532 nr. 7 
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was een omvangrijk park gepland en aan de 
westzijde een grote woonwijk die was gesitu-
eerd aan een stedelijke rondweg. In het plan van 
1920 was in de woonwijk een drietal pleintjes 
opgenomen met concentraties van openbare 
gebouwen. In het plan van 1924 waren de 
openbare gebouwen iets meer verspreid. Volgens 
Jacobs en Smit (1988) was de ontworpen wijk, 
mede door de infrastructurele barrières, geen 
organisch onderdeel van de stad, terwijl Berlage 
en Holsboer dit feitelijk wel nastreefden. 

Met het uitbreidingsplan uit 1924 legden Berlage 
en Holsboer de basis voor de opzet van Kanalen-
eiland. In deze tijd was het uiteindelijke tracé 
van het Amsterdam-Rijnkanaal aan de westzijde 
van het gebied weliswaar nog niet bekend, maar 
de hoofdvorm van de wijk is herkenbaar. Zowel 
in de stedelijke hoofdroutes en de ruimtelijke 

relatie met de rest van de stad als door de 
industriezone langs het Merwedekanaal en het 
groene karakter van het gebied. Alleen de 
invulling van het woongebied en de locaties van 
de voorzieningenconcentraties en groengebie-
den wijken sterk af. 

7.2.2 »  Uitbreidingsplan Oudenrijn 1927

Een aanzienlijk deel van het grondgebied van 
het huidige Kanaleneiland was gesitueerd 
binnen de grenzen van de gemeente Oudenrijn. 
Op grond van de Woningwet, artikel 32 besloten 
GS op 5 mei 1925 om aan de gemeente Oudenrijn 
de verplichting op te leggen om een plan van 
uitbreiding op te stellen. Het plan werd afge-
stemd met Gemeentewerken van Utrecht en op 
25 november 1927 door B&W Oudenrijn (1927) 

De Provincie Utrecht dreef de spot met het uitbreidingsplan van Oudenrijn (1927)
Bron: PAU, GS 1201, invnr. 4085 nr. 2
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vastgesteld. Het Staatstoezicht op de Volksge-
zondheid (1927, 1928) dat in deze periode de taak 
had dergelijke uitbreidingsplannen te beoorde-
len ging akkoord, ondanks dat het plan, gezien 
de geringe bevolkingsontwikkeling van Ouden-
rijn, nogal ambitieus was en de situering van de 
toekomstige verkeerswegen over water en land 
nog lang niet zeker. Het plan werd volgens het 
Staatstoezicht beheerst door omliggende 
geprojecteerde Rijkswegen en de omlegging van 
het Merwedekanaal. Het plan bestond uit een 
gebied voor arbeiders en kleine middenstands-
woningen, een gebied voor middenstandswonin-
gen en beter gesitueerden en een gebied voor 
beter gesitueerden. Tevens was een sportpark 
opgenomen. Het in het gebied gesitueerde 
Homeopathische Ziekenhuis had een bezwaar 
ingediend dat door het Staatstoezicht werd 
gehonoreerd. Dit betekende dat de weg circa 40 
meter opgeschoven diende te worden om zo 
verkeershinder en overlast van ‘stof en benzine- 
en oliestank’ voor de patiënten te voorkomen. Ze 
adviseerde GS om in te stemmen met het 
uitbreidingsplan. Maar de Provinciale commis-
sie die het plan behandelde, dreef de spot met het 
plan. In hun reactie aan GS (1928) schreven ze 
onder meer dat ‘deze gemeente met 908 inwoners 
er op rekent in de naaste toekomst een groote stad 
te worden, welke onder meer zal moeten kunnen 
beschikken over een sportpark groot 14 ha. Het is 
een genot bij vergelijking van de bestaande 
toestand met de komende toestand (gelukkig 
voorloopig slechts op prentjes) te zien hoe prachtig 
productief weiland en boomgaarden omgetoverd 
zijn in breede en smalle wegen en bouwterreinen 
voor ieders gading. Klaarblijkelijk rekent én de 
architect én B&W van Oudenrijn dat der uitvoe-
ring van het plan zoo lang uitgesteld zal worden 
totdat de menschen zijn te voeden met weten-
schappelijke pillen. Een ding is gelukkig, de 
provincie Utrecht krijgt nu ook een eiland van 400 
ha grootte’. In feite was dit de eerste verwijzing 
naar de latere naam ‘Kanaleneiland’. Ondanks 
het ambitieuze plan stelden GS het uitbreidings-
plan van Oudenrijn vast.

7.2.3 »  Structuurplanstudies  
1942 en 1948 

Vanaf de jaren dertig oefende de Provincie druk 
uit op de gemeente Utrecht om een nieuw 
uitbreidingsplan op te stellen. De gemeente 
wilde hier niet aan voldoen omdat ze de ruimte-
lijke procedures te omslachtig vond en de 
voorkeur gaf aan privaatrechtelijke overeenkom-
sten voor de bestemming van gronden. Boven-
dien probeerde ze op deze manier druk uit te 
oefenen op de Provincie om de gemeentegrenzen 
uit te breiden. De randgemeenten en de Provin-
cie waren hier echter geen voorstander van (GS, 
1931 en 1932; B&W, 1931). Vanuit dit perspectief 
gaf de gemeente Utrecht opdracht aan Van 
Vuuren, hoogleraar Sociale Geografie aan het 
Geographisch Instituut van de Rijksuniversiteit 
Utrecht, om te onderzoeken hoeveel omliggend 
grondgebied nodig was voor de verzorging van 
haar inwoners. De randgemeenten rond Utrecht 
vroegen hierop aan de Provinciale Bebouwings-
commissie (1936a en 1936b) om de leiding te 
willen nemen in een vooronderzoek voor een 
streekplan door Van Vuuren. In eerste instantie 
wilde Utrecht de resultaten van haar eigen 
onderzoek afwachten, maar ging toch overstag 
(Gemeente Utrecht, 1937). Het onderzoek van 
Van Vuuren (1938a-b) was nu niet meer specifiek 
gericht op een mogelijke uitbreiding van Utrecht, 
maar toonde toch aan dat Utrecht ruimte nodig 
had om zich te kunnen ontwikkelen. De 
Minister van Binnenlandse Zaken (1938) wendde 
zich echter tot de Provincie om advies. De 
Provincie was nog steeds geen voorstander van 
een uitbreiding van het grondgebied van de 
gemeente Utrecht omdat ze vreesde dat de 
groene zone aan de oostkant van de stad 
volgebouwd zou worden. Daarom werd met de 
minister afgesproken om onder leiding van de 
Provincie eerst nader onderzoek te verrichten 
(GS 1938a, 1938b en 1939). In eerste instantie 
wilde Utrecht hier niet aan meewerken maar 
sloot zich uiteindelijk toch aan (B&W,1939 en 
1943). 
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Het duurde nog enkele jaren voordat de Streek-
plancommissie (1942) haar onderzoeksresultaten 
publiceerde en concludeerde dat grensverrui-
ming van Utrecht nodig was. Maar ze hield de 
mogelijkheid open om door samenwerking met 
de randgemeenten tot een oplossing te komen. In 
het rapport werd melding gemaakt van een 
zuidelijke uitbreiding van Utrecht tussen de 
twee kanalen. Het hier te ontwikkelen stadsdeel 
zou bestaan uit gescheiden wijken waarbinnen 
een menging van klassen zou plaatsvinden. De 
lage huurklassen zouden hierbij domineren. 
Tussen de wijken waren parkwegen geprojec-
teerd. In het gebied was veel grond gereserveerd 
voor groenvoorzieningen. B&W (1942) spraken 
hun teleurstelling uit over het onderzoeksresul-
taat en waren van mening dat er te weinig 
aandacht was voor de problematiek van de stad.

Na de Tweede Wereldoorlog ging Utrecht door 
met de voorbereidingen van de stadsuitbreiding 
en werkte, vooruitlopend op een grenswijziging, 
aan een structuurplan. In 1948 kwam een 
Schetsplan Uitbreiding Utrecht tot stand 
(Blijstra, 1969). In tegenstelling tot het vorige 
plan voor Zuidwest was de bebouwing nu 
doorgezet tot aan het nieuwe Amsterdam- 
Rijnkanaal en was de rondweg niet langer aan de 
rand, maar tussen de deelgebieden van het 
stadsdeel geprojecteerd. In lijn met de wijkge-
dachte diende in de nieuwe wijken sprake te zijn 
van een organische opbouw met aandacht voor 
voldoende recreatieruimte en voorzieningen 
zoals scholen, badhuizen, verenigingsgebouwen, 
vergaderzalen, winkels en andere verzorgende 
bedrijven (Gemeente Utrecht, 1947).

In het uitbreidingsplan van 1948 was de bebouwing nu doorgezet tot aan het nieuwe Amsterdam-  
Rijnkanaal en de rondweg tussen de deelgebieden van het stadsdeel gepland
Bron: UA, 1007.3, invnr. 20839 nr. 1
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Ondanks dat het de bedoeling was dat de in de 
oorlog ingestelde Provinciale Planologische 
Dienst van Utrecht (PPDU) de werkzaamheden 
van de Streekplanstudiecommissie voor Utrecht 
e.o. voort zou zetten, kwam hier weinig van 
terecht (Commissaris der Koningin Utrecht, 
1947). Dit was reden om opnieuw een Techni-
sche Commissie van de Streekplancommissie in 
te stellen die in 1948 een nieuw rapport publi-
ceerde. Dit was geen ontwerpstreekplan maar 
een reactie op de problematiek van Utrecht en 
haar randgemeenten. De commissie nam dit 
keer duidelijk stelling en stelde voor om (een deel 
van) een aantal randgemeenten (waaronder 
Oudenrijn) toe te voegen aan het grondgebied 
van Utrecht. Met betrekking tot Kanaleneiland 
werd min of meer dezelfde beschrijving opgeno-
men als in 1942 met de toevoeging van hoge 
flatgebouwen langs de kanalen. Net zoals op het 
schetsplan van de gemeente Utrecht was de 
rondweg nu te midden van de deelgebieden 
gesitueerd met dwars daarop een aantal 
stedelijke hoofdroutes die het gebied met de rest 
van de stad verbonden. Hiertussen waren acht 
deelgebieden geprojecteerd.

Door het rapport laaide de strijd over de 
grenscorrectie weer op. In 1951 merkte Burge-
meester De Ranitz op dat een gemeentegrens 
niet dwars door een aaneengesloten bebouwing 
kon lopen. De Utrechtse bebouwing moest een 
eenheid vormen om bestuurbaar te worden. 
Uiteindelijk zagen GS dit ook in en zo werd eind 
1950 een ontwerpregeling voor grenswijziging 
bij de Kroon ingediend. In januari 1951 werd het 
stuk in de gemeenteraden behandeld en Utrecht 
ging akkoord. De randgemeenten bleven zich 
echter verzetten. Doordat het nu een voorstel 
van GS was, was de kracht van het voorstel 
groter. Toch duurde het nog tot 1954 voordat de 
correctie een feit was (Blijstra, 1969).

7.2.4 » Structuurplan 1954 

Vanaf 1950 ging Utrecht er vanuit dat het kon 
rekenen op een uitbreiding van de gemeente-
grenzen. Als gevolg hiervan ontstond nu de 
mogelijkheid voor de ontwikkeling van grote 
uitbreidingsgebieden zoals Hoograven, Kanale-
neiland en Overvecht. Tot die tijd had Utrecht 
zich gericht op het volbouwen van de laatste 
beschikbare locaties in de stad. Op dat moment 
waren de grote steden al enige jaren bezig met 
de ontwikkeling van grootschalige nieuwe 
woonwijken. Door de trage start kon Utrecht 
profiteren van deze ervaringen. Zo werden 
diverse ontwerpers aangetrokken die eerder in 
Rotterdam hadden gewerkt zoals C.M. van der 
Stad van de Dienst Stadsontwikkeling, steden-
bouwkundige C. Hanekroot en de architectste-
denbouwkundige R.H. Fledderus (Utrecht 
NOW, 2006; B&W, 1957a). Voor de planning van 
nieuwe wijken werd in 1950 de Dienst Stadsont-
wikkeling opgericht met aan het hoofd J.A. 
Verhoef. Ook hij was eerder werkzaam bij de 
Rotterdamse stedelijke wederopbouw (Pie-
tersma e.a., 2000).

De basis voor de uitbreidingsplannen voor 
Utrecht werd gevormd door gedetailleerde 
berekeningen van de bevolkingsontwikkeling 
tot 1970 en hieraan gerelateerd het benodigde 
grondgebruik voor woningen, wijkvoorzienin-
gen en stedelijke functies. Bij gebrek aan 
duidelijke gegevens kon geen gespecificeerde 
berekening worden gemaakt voor het aantal 
benodigde winkels en bedrijven in de nieuwe 
wijken. De verwachting was dat dit aantal 
gering zou zijn (Gemeente Utrecht, 1951a). De 
berekeningen werden vertaald in een concept 
Structuurplan dat op 30 juni 1951 door de 
directeur van de Dienst Gemeentewerken (1951) 
aan B&W werd toegestuurd. In de toelichting 

In het structuurplan waren geen locaties opgenomen voor nieuwe 
centrumgebieden: het Structuurplan 1954

Bron: UA, 1007.3, invnr. 20745 nr.1
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(Gemeente Utrecht, 1951a) was aangegeven dat 
het plan mede was gebaseerd op het rapport van 
Van Vuuren uit 1937 en de rapporten van de 
provinciale Streekplanstudiecommissie. Het 
concept Structuurplan 1951 ging echter uit van 
een groter aantal inwoners in 1970 (343.500), 
waarvoor 82.400 woningen nodig waren. 
Tevens werd melding gemaakt van het feit dat 
Utrecht door haar krappe grenzen vele jaren 
onvoldoende uitbreidingsruimte had en dat 

enkele randgemeenten hier gebruik van hadden 
gemaakt door ‘parasiterende stedelijke uitwassen 
aan de centrum-stad vast te bouwen. Utrecht 
moest aanzien dat haar uitbreidende bevolking 
huisvesting moest zoeken in wijken die gespeend 
waren van de meest elementaire voorzieningen, 
buiten haar eigen stad’. Over Kanaleneiland 
(Gemeente Utrecht, 1951a) was opgemerkt dat 
dit gebied, door de ligging achter de indus-
triestrook langs het Merwedekanaal, primair 

Schetsontwerp voor het Uitbreidingsplan in hoofdzaken voor Kanaleneiland (1957)
Bron: UA, 1007.3, invnr. 20745 nr. 6
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was bestemd voor huisvesting van de arbeiders 
van deze fabrieken en dat alleen in het noorde-
lijk deel de bouw van duurdere huurwoningen 
plaats kon vinden. Een belangrijke wijziging in 
dit plan was dat de hoofdroute door het gebied 
nu direct langs de industriestrook langs het 
Merwedekanaal was gepland. Centraal in het 
plan was een wijkpark geprojecteerd.

Omdat de grenswijziging pas per 1 januari 1954 
een feit was, werd een herziening van het 
structuurplan uit 1951 gemaakt. Dit was ook 
nodig omdat de uitbreidingen aan de oostzijde 
beperkter waren dan in het oorspronkelijke 
voorstel. Utrecht kreeg grondgebied toegewezen 
van diverse randgemeenten waardoor het 
grondgebied verdubbelde. De gemeente vond het 
niet nodig om de onderliggende berekeningen bij 
te stellen. Wel werd de kaart van het structuur-
plan en de bijbehorende grafiek aangepast 
(DOW, 1954). In het structuurplan werd 
onderscheid gemaakt in woon-, werk-, recreatie-
gebieden, bijzondere bestemmingen en infra-
structuur. Er waren geen locaties opgenomen 
voor toekomstige nieuwe centrumgebieden. Wel 
is voor het bepalen van de benodigde oppervlak-
te van de uitbreidingswijken berekend hoeveel 
ruimte de diverse voorzieningen nodig hadden. 
Bij de stedelijke voorzieningen werd onder-
scheid gemaakt in industrie, recreatie, volkstui-
nen, begraafplaatsen en hoofdverkeerswegen. 
Voor de wijkvoorzieningen werd een uitsplitsing 
gemaakt tussen woongebouwen voor ouden van 
dagen en ongehuwden, openbare bedrijven en 
diensten, hygiënische en sociale verzorging, 
cultureel- en sociaal leven, kerkelijk leven, 
onderwijs en handel en nijverheid. Voor elke 
categorie werden andere kengetallen gehan-
teerd. Voor de handel en nijverheid werd 
uitgegaan van 13,5 winkelwoningen en 6,5 
woningen met verzorgende bedrijven (Gemeen-
te Utrecht, 1954). 
De gemeenteraad (1954a) had brede waardering 
voor het structuurplan. Vooral omdat dit een 
oplossing bood voor de sterke woningnood in de 
stad. Wel werd geconstateerd dat voor de 

realisatie van de woningbouwambities Utrecht 
afhankelijk was van de woningcontingenten en 
financiën van het Rijk. Maar met het structuur-
plan had het bestuur nu een argument in handen 
om te bewerkstelligen dat er uiteindelijk 
voldoende woningen gebouwd zouden worden. 
Op 12 februari 1954 werd het structuurplan 
vastgesteld. De PPDU (1954a) vond het struc-
tuurplan een ‘fraai werkstuk’ en concludeerde 
dat het plan in grote lijnen overeenkwam met 
het ontwerpstreekplan voor Utrecht en omstre-
ken (uit 1948). Nader onderzoek had echter 
geleid tot een hogere concentratie van de 
bebouwing en vergroting van de wijken in het 
zuidoosten en oosten van de stad. Vanuit 
planologisch oogpunt vond ze dit verantwoord. 
Het structuurplan werd door GS (1954) ter 
kennisgeving aangenomen.

7.3 »  Het ontwikkelingsproces

7.3.1 »  De ontwikkeling van  
Kanaleneiland

Het stedenbouwkundig plan voor Kanaleneiland 
werd ontworpen door C.M. van de Stad, 
hoofdarchitect van de Dienst Stadsontwikkeling 
van Utrecht. Het plan was een grootschalige 
herhaling van Hoograven in de vorm van een 
compleet stadsdeel (Jacobs & Smit 1988). Over 
het algemeen leefde de gedachte dat de woning-
bouw korte metten moest maken met de 
bedompte bouwblokken van voor de oorlog. Het 
moest ruim, licht, groen en open. Kanaleneiland 
kreeg van de ontwerpers dan ook als motto mee: 
‘Buiten wonen met het gerief van de grote stad’ 
(Vogelzang e.a. 2003). Het stedenbouwkundig 
ontwerp was sterk geïnspireerd op de functione-
le stad, de wijkgedachte en de autobereikbaar-
heid.
Het volgens de principes van de functionele stad 
ontworpen wederopbouwplan van Rotterdam 
was een belangrijk voorbeeld voor Kanalenei-
land. De industriezone langs het Merwedeka-
naal werd gescheiden van de woonwijken. 
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Daarnaast was sprake van een afzonderlijk 
wijkpark. De hoofdwegenstructuur bevond zich 
buiten de woonwijken. De opzet was ruim met 
een groot aantal rijbanen, vrijliggende fietspaden 
en trottoirs. Deze scheidende functie werd 
versterkt door de hier gesitueerde hoogbouw 
(Vogelzang e.a., 2003). De hoofdinfrastructuur 
verdeelde het gebied in verschillende sectoren. 
De noordelijke zone bestond uit verstedelijkte 
buitens langs de Leidse Rijn, Den Hommel en 
Welgelegen. Dit was het schakelstuk tussen Oog 
in Al en Kanaleneiland. Tussen het Amster-
dam-Rijnkanaaal en de centrale as, de Bene-
luxlaan, was sprake van een stempelstad met een 
patroon van etagewoningen in langwerpige 
stroken. Ten oosten van de Beneluxlaan was een 
tuinstad gepland met laagbouw en park Trans-
wijk. Deze groene zone fungeerde als buffer 
naar de fabrieksstrook langs het Merwedeka-
naal. (Utrecht NOW, 2006). 

Uitbreidingsplan in hoofdzaken 
Utrecht Zuidwest

In aanloop naar de grenswijziging kwam in 
augustus 1953 het schetsplan Uitbreidingsplan in 
hoofdzaken Utrecht Zuidwest gereed (Gemeen-
tewerken, 1953a). Het gebied dat tot het moment 
van de grenswijziging tot de gemeenten Jutp-
haas en Oudenrijn behoorde, bestond uit een 
deel ten westen van hetAmsterdam-Rijnkanaal 
waar de agrarische bestemming werd behouden 
en een deel ten oosten hiervan. Dit laatste deel 
betrof Kanaleneiland en de industriestrook aan 
de westzijde van het Merwedekanaal. Het 
uitbreidingsplan voorzag hier in 7.300 woningen 
voor 27.000 inwoners en stedelijke voorzienin-
gen zoals een middelbare tuinbouwschool, een 
helikopterlandplaats, een openluchtzwembad 
(De Liesbosch) dat reeds aanwezig was, een 
tweede zwembad en uitbreiding van het 
Homeopathisch Ziekenhuis. Daarnaast waren er 
diverse wijkvoorzieningen gepland zoals een 
wijkpark, sport- en speelterreinen, kerken en 
scholen. Tevens zou er een wijkcentrum tot 

stand komen met culturele functies. Bij de 
planning werd uitgegaan van de groepering van 
winkels en normen zoals die door de Centrale 
Directie voor de Wederopbouw en Volkshuisves-
ting waren gepubliceerd (Gemeente Utrecht, 
1958a). Voor de winkelvoorzieningen werd uitge-
gaan van 13 buurtwinkelcentra met 175 buurt-
winkels. Een of twee buurtcentra zouden 
worden uitgebouwd tot een wijkcentrum. 
Daarnaast was er behoefte aan circa 190 kleine 
verzorgende bedrijven die vooral in de woon-
buurten gesitueerd zouden worden. Met 
betrekking tot het autogebruik werd ervan uitge-
gaan dat de wijk minder dan 600 personenauto’s 
zou genereren, oftewel dat slechts 8% van de 
huishoudens over een auto zou beschikken. Dit 
werd kort na de oplevering bijgesteld naar 1 auto 
per huishouden (Gemeente Utrecht, 1968).
De Fabricagecommissie die bestond uit bestuur-
ders en ambtenaren van de gemeente Utrecht 
(Gemeentewerken, 1953b; Van Santen, 2011) had 
geen noemenswaardige opmerkingen op het 
plan. Om een voorspoedige vaststelling te 
bevorderen, werd het schetsplan ter beoordeling 
naar de Commissie voor de Uitbreidingsplannen 
van de provincie Utrecht (CUU) gestuurd 
(B&W,1953). Bij de behandeling in de CUU werd 
gevraagd waarom was afgeweken van het 
oorspronkelijke aantal van 7.800 woningen. De 
gemeente Utrecht verklaarde dit door de 
toevoeging van diverse voorzieningen zoals 
parkeerplaatsen voor de jaarbeursbezoekers, een 
helikopterlandplaats en een middelbare tuin-
bouwschool. De commissie had verder geen 
noemenswaardige opmerkingen op het plan 
(PPDU, 1954a).

Het schetsontwerp werd vervolgens uitgewerkt 
tot een definitief Uitbreidingsplan in hoofdza-
ken, dat op 4 februari 1957 in de gemeenteraad 
van Utrecht (1957) werd vastgesteld. Het plan 
was opgedeeld in een aantal deelgebieden. Het 
gebied tussen de Leidscherijn en de Weg der 
Verenigde Naties (uitbreidingsgebied Den 
Hommel) vormde een eenheid met de buurten 
Oog in Al en De Halve Maan. Het gebied ten 
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zuiden van deze weg was ingedeeld in vijf 
sectoren. Kanaleneiland 1, 2 en 3 bestonden ieder 
uit twee woonbuurten. Deze waren van elkaar 
gescheiden door groene zomen. In Kanalenei-
land 4 was een wijkpark opgenomen. Kanalenei-
land 5 betrof een gebied van 19 hectare bestemd 
voor lichte industrie en bedrijfsbebouwing. In 
het midden was van noord naar zuid een deel 
van de rondweg geprojecteerd. Tevens waren er 
zeven locaties opgenomen voor stedelijke 
voorzieningen. Opvallend is dat deze waren 
verspreid over het stadsdeel: zweminrichting ( 
Den Hommel), Homeopathisch Ziekenhuis 
(Kanaleneiland 1), Rijks Middelbare Tuinbouw- 
school (Kanaleneiland 4), verpleeginrichting 
bejaarden (Kanaleneiland 4), handhaving 
zweminrichting De Liesbosch en twee nader te 
bepalen voorzieningen (Kanaleneiland 2 en 5). 
Het helikopterveld was inmiddels vervallen. Met 
betrekking tot de wijkvoorzieningen was 
aangegeven dat deze in de verschillende 
woongebieden gesitueerd zouden worden.

GS (1957) gingen echter slechts gedeeltelijk 
akkoord met het uitbreidingsplan. Ze hadden er 
bezwaar tegen dat er tussen het industriegebied 
en de omringende wegen geen groenstrook was 
geprojecteerd en dat er geen rooilijnen waren 
bepaald. Daarnaast was er een verkeersplein 
gepland met een te kleine afmeting. Het belang-
rijkste bezwaar was echter het ontbreken van 
Uitbreidingsplannen in onderdelen voor de 
woongebieden. Gezien het feit dat de ontwerpen 
hiervoor reeds in de CUU waren ingebracht en 
dat reeds met de bouw was gestart, was de 
vaststelling van een Plan-in-hoofdzaken in strijd 
met artikel 36 van de Woningwet. Dit naar 
aanleiding van een uitspraak van de Kroon 
(Emmen) waarin werd bepaald dat gebieden die 
binnenkort bebouwd werden, moesten worden 
opgenomen in een Uitbreidingsplan in onderde-
len. Binnen een jaar moest nu een Uitbreidings-
plan in onderdelen aan GS worden voorgelegd. 
Om te voorkomen dat er gebouwd werd in strijd 
met de voor dat gebied vast te stellen Uitbrei-
dingsplannen in onderdelen, was het wenselijk 

een voorbereidingsbesluit te treffen dat een 
herziening van de plannen in voorbereiding was. 
Als dit niet zou gebeuren, waren de oude 
uitbreidingsplannen van Oudenrijn en Jutphaas 
vigerend (B&W, 1958b; DOW, 1958). 

Schetsontwerp Uitbreidingsplan  
Kanaleneiland in onderdelen

Per 1 januari 1956 werd de naam van Openbare 
Werken veranderd in de Dienst Openbare 
Werken onder leiding van een hoofddirecteur en 
een hoofd. Daaronder vielen twee onderdelen: de 
Technische Dienst en de Dienst Stadsontwikke-
ling. De Dienst Stadsontwikkeling bestond uit de 
afdelingen stedenbouwkundige plannen, sociaal 
economisch en sociografisch onderzoek en 
landmeten en karteren. Voor de ontwikkeling 
van Kanaleneiland werd een werkgroep 
opgericht die bestond uit vertegenwoordigers 
van de Technische Dienst, de Dienst Stadsont-
wikkeling, de afdeling Grondbedrijf en de 
Bouw- en Woningdienst. Wanneer nodig werd 
de werkgroep aangevuld met andere deskundi-
gen. Als voorzitter van de werkgroep en coördi-
nator van de openbare ruimte en publieke 
werken werd in 1957 Rein H. Fledderus aange-
trokken. Voorheen was hij hoofdarchitect en 
voorzitter van de werkcommissie van superviso-
ren in Rotterdam. Maar ook in Utrecht had hij 
reeds enkele opdrachten vervuld, zowel voor 
particulieren als de gemeente. Fledderus had 
tevens tot taak om de Schoonheidscommissie te 
adviseren over de welstand van de stadswijk. 
Zijn taak was om de aan hem ter beoordeling 
voorgelegde plannen voor te bereiden zodat de 
Schoonheidscommissie deze alleen ter fiattering 
kreeg voorgelegd. Dit betekende dat hij richtlij-
nen mocht verstrekken aan opdrachtgevers, 
architecten en andere belanghebbenden (B&W, 
1957b en 1957c). Diverse zaken zouden door 
Fledderus worden beoordeeld: de algemene 
vormgeving, het verloop van de straten, de 
aanleg en verzorging van de plantsoenen, de 
woningbouwtypen maar ook de esthetische 
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verzorging van utiliteitswerken, garages, abri’s 
en lichtmasten. (Utrecht NOW, 2006). Op 12 
maart 1957 vond de startbijeenkomst plaats van 
de werkgroep in aanwezigheid van Fledderus 
(DOW, 1957a). 
Voor het gebied ten noorden van de Weg der 
Verenigde Naties kwam het Uitbreidingsplan in 
onderdelen voor Den Hommel gereed. Het 
gebied ten zuiden hiervan werd Welgelegen 
genoemd (DOW, 1956a en 1956b). Het schetsont-
werp hiervoor kwam in december 1956 gereed. 
Het gebied was opgedeeld in vijf onderdelen. Bij 
de bebouwing tussen het Amsterdam-Rijnka-
naal en de rondweg werd gestreefd naar een 
hoge dichtheid in combinatie met voldoende 
ruimte. De woningen waren zo gesitueerd dat ze 
op industriële bouwwijze gerealiseerd konden 
worden en dat de werkzaamheden in vier 

deelgebieden tegelijkertijd plaatsvonden. In elk 
deelgebied van Kanaleneiland was sprake van 
een duidelijke geleding: winkelvoorzieningen 
voor dagelijkse gebruiksgoederen, kleuterscho-
len, lagere scholen en spelgelegenheid. Daar-
naast was sprake van een aantal voorzieningen 
met een bovenwijks verzorgingsgebied. Het plan 
voorzag voorts in een wijkgebouw voor culturele 
doeleinden. Het wijkwinkelcentrum zou uit 60 
tot 75 winkels bestaan (7.800 m2). In de buurt-
centra zouden daarnaast nog zo’n 60 winkels 
komen. Hiermee was het oorspronkelijk 
geplande aantal winkels van 175 aanzienlijk naar 
beneden bijgesteld. Tot slot was er ruimte 
gereserveerd voor 25.000 m2 aan wijkverzorgen-
de bedrijven en 58 scholen.
De architecten voor de vier deelgebieden werden 
door de gemeente geselecteerd. De Federatie van 

Opening informatiestand Kanaleneiland, december 1957
Bron: R.Troost, UA
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Woningbouwverenigingen verenigde zich met 
deze keuze. Op 23 oktober 1956 vond vervolgens 
een bespreking plaats met de vier architecten, de 
stedenbouwkundigen, een vertegenwoordiger 
van de provinciale directie van de Volkshuisves-
ting en Bouwnijverheid en de voorzitter en 
secretaris van de Schoonheidscommissie. Bij 
deze bespreking werd in principe overeenstem-
ming over het plan bereikt. De Directie van de 
Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid van de 
provincie Utrecht legde het plan vervolgens voor 
aan de directeur-generaal. Tegelijkertijd werd er 
met de aannemers onderhandeld over de prijs. 
Het plan en de afgesproken prijs werden 
vervolgens aan het departement ter goedkeuring 
voorgelegd. De openbare gebouwen waren geen 
onderdeel van de aannemersovereenkomsten 
(DOW, 1956a).

Het schetsontwerp werd vervolgens aan de 
Provincie verstuurd. De waarnemend directeur 
van de PPDU (1957) A. Bertoen schreef op 1 
februari een reactie aan de CUU. Hij gaf onder 
meer aan dat, gezien het nationale karakter van 
enkele voorzieningen, een zorgvuldige plaatsbe-
paling van belang was. Het landbouwcentrum 
was in de noordoostelijke hoek van het plan 
opgenomen in verband met de interlokale 
verbindingen. De tuinbouwschool naast het 
wijkpark in verband met studiedoeleinden. De 
scholen met een stedelijk karakter waren in de 
groenstroken tussen de bijzondere bebouwing 
gesitueerd. Centraal in het gebied was een 
cultureel centrum geprojecteerd bij de kruising 
van de voornaamste verkeersaders. In de 
bebouwingsstrook ten zuiden van het homeopa-
thisch centrum was een wijkwinkelcentrum 
ontworpen. Voor een goede spreiding van de 
winkels werd gestreefd naar richtlijnen voor de 
behoefte aan en de branchering van de winkels. 
Gezien de omvang van de nieuwe stadswijk was 
het van belang om te voorzien in een eigen 
wijkcentrum met wijkwinkels, wijkverzorgende 
bedrijven en inrichtingen van culturele aard. De 
waarnemend directeur besloot dat ‘het plan 
getuigde van een brede visie en dat het op zeer 

juiste wijze aangepast was aan de toekomstige 
ontwikkeling van de gehele Domstad’. Behoudens 
enkele opmerkingen van ondergeschikt belang 
kon hij zich met de algemene strekking van het 
ontwerpplan verenigen. Bij de behandeling in de 
CUU werd opgemerkt dat de vele bijzondere 
bebouwing imponeerde en dat het aantrekkelijk 
was om deze te combineren met de groenstroken 
langs de wegen. Wel was de bouwhoogte een 
punt van aandacht opdat het stedenbouwkundig 
accent voldoende naar voren zou komen. De 
CUU besloot aan GS mee te delen dat ze zich met 
de hoofdopzet konden verenigen. Omdat het 
ontwerpplan nogmaals in de commissie werd 
behandeld, vonden ze het niet nodig om over de 
diverse kanttekeningen een oordeel uit te 
spreken. 

Op 3 september 1957 werd het schetsontwerp 
behandeld in de Fabricagecommissie (DOW, 
1957b). In de toelichting door de Dienst Stadsont-
wikkeling werd het belang aangegeven om 
vooruitlopend op het Uitbreidingsplan in 
onderdelen bij GS een uitgewerkt schetsontwerp 
in te dienen, omdat ze uitsluitend bouwplannen 
wilden goedkeuren als ze deze aan zo’n schets-
ontwerp konden toetsen. De commissie kon zich 
met het schetsontwerp verenigen. Wel werd 
gevraagd wanneer er winkels tot stand zouden 
komen. Hierop gaf wethouder Derks aan dat dit 
nog niet mogelijk was. 

Het schetsontwerp werd vervolgens nogmaals 
aan de PPDU (1958) verstuurd, die op 24 maart 
1958 met het plan instemde. Ze wees er wel op 
dat het van belang was om voor de bijzondere 
bebouwing en de bedrijfsbebouwing een 
bepaling op te nemen voor het bebouwingsper-
centage. Daarnaast vond ze het onjuist dat het 
mogelijk was om industriële gebouwen tot op de 
erfscheiding te laten bouwen.
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Uitbreidingsplan in onderdelen  
Kanaleneiland

Op 15 juli 1958 werd het Uitbreidingsplan in 
onderdelen Kanaleneiland, Welgelegen en Den 
Hommel in de Fabricagecommissie behandeld 
(DOW, 1958). Inhoudelijk waren er weinig 
wijzigingen ten opzichte van het schetsplan. Het 
aantal stedelijke voorzieningen was alleen 
uitgebreid met een Rijkskweekschool en een 
gemeentelijke inrichting voor langdurig zieken. 
Daarnaast was het aantal winkels in buurtcentra 
verder teruggebracht (-5). In artikel 25 van de 
bebouwingsvoorschriften was een bepaling 
opgenomen die B&W de mogelijkheid gaf om 
voor de grond die eigendom was van de gemeen-
te (dat was vrijwel heel Kanaleneiland), af te 

wijken of afwijkingen toe te staan van bestem-
mingen en rooilijnen nadat goedkeuring was 
verkregen door GS. In feite werd hier een verkor-
te procedure voorgesteld om wijzigingen in het 
Plan-in-onderdelen te accorderen. Deze bepaling 
was volgens B&W in lijn met de bebouwings-
voorschriften van het uitbreidingsplan Mor-
genstond, volgens het Koninklijk Besluit van 7 
december 1951, nr. 7. Een van de commissieleden 
vroeg zich hierop af of het nog wel nut had om 
het plan door de gemeenteraad vast te laten 
stellen. B&W zouden hiermee immers de 
bevoegdheid krijgen om met instemming van GS 
van alle onderdelen van het plan af te wijken. De 
voorzitter van de commissie, wethouder Derks, 
antwoordde dat deze bepaling nodig was voor 
een vlotte manier van werken. Dit betekende 

De hoofdingenieur-directeur van de directie van de Volkshuisvesting en de  
Wederopbouw van de provincie Utrecht had kritiek op het geringe aantal winkels  
in Kanaleneiland. Schetsontwerp Kanaleneiland 1957
Bron: UA, 1007.3, invnr. 20746 nr. 5
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echter niet dat het de bedoeling was om B&W 
maar hun gang te laten gaan. Hij deed een 
toezegging dat belangrijke afwijkingen van het 
plan aan de commissie zouden worden voorge-
legd (B&W, 1958a).

Op 31 juli 1958 stuurden B&W (1958b) het 
Uitbreidingsplan in onderdelen aan de CUU met 
tekeningen, een toelichtende beschrijving en 
bebouwingsvoorschriften. Bij de behandeling op 
1 oktober (PPDU, 1958a; 1958b) was er door 
toedoen van de hoofdingenieur-directeur van de 
directie van de Volkshuisvesting en de Wederop-
bouw van de provincie Utrecht (Min. VenB, 
1958) kritiek op het aantal winkels. Volgens een 
rapport uit 1951 betreffende de winkelfrequentie 
en winkelspreiding voor deze wijk zouden er 
negen winkels per 1.000 inwoners nodig zijn in 
plaats van de geplande vier. De wijk diende 
zelfverzorgend te zijn. Weliswaar was er sprake 
van een concentratietendens, maar niet in die 
mate dat deze een dergelijke afwijking recht-
vaardigde. In de CUU werd verder ingegaan op 
diverse details zoals ongewenste locaties van 
bedrijven en instellingen, rooilijnen, aantasting 
van bestaande bomen en amovering van een 
brugwachterswoning. De CUU was van mening 
dat B&W slechts 10% af mochten wijken van de 
voorgeschreven gevelbreedte van woningen en 
geen nadere eisen konden stellen aan de inrich-
ting van de openbare ruimte. Kiosken en 
transformatorhuisjes mochten niet in tuinen en 
erven worden gebouwd. Kiosken wel langs de 
openbare weg en in het openbaar groen, maar 
transformatorhuisjes alleen op de achterterrei-
nen of in de bebouwingsstroken. Bij een indus-
trieel bedrijf mochten maximaal twee dienstwo-
ningen worden gebouwd. 
B&W (1958a) reageerden op 10 december 1958 en 
schreven dat recent onderzoek had uitgewezen 
dat een groot aandeel van de winkelbestedingen 
in de binnenstad plaatsvond. Gezien de beperkte 
afstand van Kanaleneiland tot het stadscentrum 
kon de omvang van het wijkwinkelcentrum 
daarom niet zomaar worden afgestemd op het 
aantal bewoners van dit stadsdeel. Bovendien 

was in Utrecht sinds 1930 sprake van een afname 
van het aantal winkelvestigingen. Vanuit dit 
perspectief  waren B&W van mening dat het 
aantal geplande winkels juist was. Dit werd 
beaamd door het Centraal Orgaan ter Bevorde-
ring van de Bouw van Middenstandsbe-
drijfspanden. 

Nog voordat het Uitbreidingsplan in onderdelen 
op 11 december 1958 door de gemeenteraad was 
vastgesteld, hadden de eerste inwoners hun 
woningen al betrokken (Utrecht NOW, 2006). Bij 
de behandeling kwam artikel 25 van de bouw-
voorschriften weer ter sprake. De VVD wilde 
hier alleen mee akkoord gaan indien bij afwij-
kingen van het uitbreidingsplan ook de Fabrica-
gecommissie zou worden gekend. Wethouder 
Derks zegde dit toe. Dit mocht echter niet baten, 
want GS (1959) onthielden hieraan hun goedkeu-
ring omdat ze de afwijkingsbevoegdheid van 
B&W met dit artikel te groot vonden. Ze gingen 
wel akkoord met het stedenbouwkundige plan, 
maar onthielden zich van goedkeuring voor de 
vrijstellingsbevoegdheid van B&W voor de bouw 
van transformatorhuisjes, telefooncellen en 
soortgelijke gebouwtjes omdat ze van mening 
waren dat deze buiten het zicht, op de bouwstro-
ken, gerealiseerd moesten worden. 

De realisatie

De gemeente Utrecht had kans gezien om alle 
grond in de polder Nieuw Welgelegen langs 
minnelijke weg te verwerven. Op 19 juni 1956 
begon de ontwikkeling van Kanaleneiland. Op 18 
december 1957 werd de eerste paal van Kanalenei-
land geslagen door de Minister van Volkshuisves-
ting en Bouwnijverheid. De meeste woningen 
werden tussen 1959 en 1962 gebouwd (Vogelzang 
e.a., 2003). De stedenbouwkundige bouwsteen was 
de stempel, bestaande uit twee stroken etagewo-
ningen en op de koppen twee korte haken eenge-
zinswoningen. Twee stempels werden samenge-
voegd tot een vierkant met een parkeerstraat en 
speelplaatsen. Kanaleneiland-Zuid is gebouwd 
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volgens het Iboco-systeem van de Verenigde 
Aannemers Maatschappijen uit Den Haag. De 
woningen werden ontworpen door de gemeentelijk 
Bouw- en Woningdienst. Alles was gericht op 
efficiëntie van het bouwen en ruimtelijkheid in de 
woning (Utrecht NOW, 2006) Tot de vaststelling 
van het Uitbreidingsplan in onderdelen werden de 
bouwplannen door GS getoetst aan het schetsont-
werp. 

7.3.2 »  Ontstaan van Centrum  
Kanaleneiland

De eerste keer dat het centrum van Kanalenei-
land opduikt, is in het schetsplan Uitbreidings-
plan in hoofdzaken Utrecht Zuidwest van 19 

augustus 1953. Hierin staat genoemd dat er een 
wijkcentrum tot stand zou komen met een aantal 
specifieke gebouwen voor culturele doeleinden 
zoals toneel, film en tentoonstellingen, vergader-
ruimte, clubwerk, een filiaal van de openbare 
leeszaal en bibliotheek en vestigingen van 
openbare diensten zoals de GG en GD, politie en 
PTT. Daarnaast werd uitgegaan van 13 buurt-
winkelcentra waarvan er twee zouden worden 
uitgebouwd tot een wijkcentrum (Gemeentewer-
ken,1953a). Van een ruimtelijke koppeling van 
het culturele centrum en het winkelcentrum 
was nog geen sprake. De ontwikkeling van 
winkels in de buitenwijken werd ook niet als 
bedreigend gezien voor de positie van de 
binnenstad (Dam, 2011). Het uitgangspunt was 
dat de gemeente het winkelcentrum in het kader 

De meeste woningen in Kanaleneiland werden tussen 1959 en 1962 gebouwd;  
realisatie flatgebouwen aan Gasperilaan
Bron: JosPé, UA
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van de woningwet met subsidie zou laten 
bouwen (Gemeente Utrecht, 1958a). Bij de 
behandeling van de begroting van gemeentewer-
ken in de gemeenteraad op 10 juni 1954 merkte 
een van de gemeenteraadsleden op dat het van 
belang was dat Kanaleneiland eigen verzor-
gingscentra kreeg en dat hier een goede wijkge-
dachte tot ontplooiing werd gebracht (Gemeen-
teraad, 1954a). In het Uitbreidingsplan in 
onderdelen Welgelegen van 13 december 1956 
(DOW, 1956b) werd aangegeven dat het wijkwin-
kelcentrum uit 60 tot 75 winkels zou bestaan 
(7.800 m2). In de Werkcommissie Kanaleneiland 
van 26 maart 1957 werd afgesproken dat er door 
Stadsontwikkeling een specificatie tot stand 
diende te komen met betrekking tot de branche-
ring en omvang van de buurt- en wijkwinkels. 
Tevens dat voor de bouw van het wijkcentrum 

het particulier initiatief door de overheid 
gestimuleerd diende te worden (DOW, 1957c). In 
de Werkcommissie van 23 april 1957 werd een 
eerste aanzet van de specificatie gepresenteerd. 
In de buurtwinkelcentra diende sprake te zijn 
van 12 tot 14 winkels in de dagelijkse behoeften. 
In de meer zuidelijk gelegen centra diende dit 
aantal 15 tot 20 winkels te bedragen. De 60 tot 75 
winkels van het wijkwinkelcentrum dienden 
meer gericht te zijn op duurzame artikelen. Voor 
de winkelbranchering werd overlegd tussen de 
Bouw- en Woningdienst en de Dienst Stadsont-
wikkeling. De heer Van der Stad toonde in de 
werkcommissie ‘ter discussie en overdenking’ een 
schets van de indeling en het benodigde opper-
vlak van het wijkcentrum (DOW, 1957d). Medio 
1957 werd besloten het winkelcentrum te 
verplaatsen naar een locatie ten westen van de 

Medio 1957 werd besloten het winkelcentrum te verplaatsen naar een locatie ten westen van de  
Beneluxlaan: schetsontwerp Kanaleneiland 1957 met bijzondere voorzieningen
Bron: UA, 1007.3, invnr. 20746 nr. 5
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latere Beneluxlaan (DOW, 1957e). Op deze plek 
zou het winkelcentrum uiteindelijk ook gereali-
seerd worden. Het winkelcentrum was nu ook 
gecombineerd met het wijkgebouw en voorzien 
van parkeerruimte voor 300 auto’s (DOW, 1957f).

Inmiddels was Fledderus aangesteld als 
voorzitter van de werkgroep en coördinator van 
de openbare ruimte en publieke werken. Op 27 
juni 1957 schreef hij aan B&W dat hij dankbaar 
was voor zijn aanstelling. Hij attendeerde het 
College erop dat het hoogstedelijke karakter van 
Kanaleneiland tot weerstand bij de bevolking 
kon leiden, omdat ze dit in Utrecht niet gewend 
waren. Vanuit dit perspectief stelde hij voor om 
de bevolking optimaal te informeren en er tevens 
voor te zorgen dat er snel winkels tot stand 

kwamen. Fledderus was van mening dat voor de 
realisatie hiervan de krachtige steun van de 
overheid onontbeerlijk was. Door het ontbreken 
van voldoende draagvlak zou het te lang duren 
voordat private partijen het initiatief zouden 
nemen om te investeren in winkelvoorzieningen. 
Al die tijd zouden de bewoners geen gebruik 
kunnen maken van voorzieningen, zoals dat ook 
in Morgenstond en Slotermeer het geval was 
geweest. Zijn voorstel was om in overleg met de 
Kamer van Koophandel, de middenstandsorga-
nisaties en eventueel het grootwinkelbedrijf 
(zoals V&D en Hema) een stichting te initiëren, 
die tot doel had om winkeliers en ondernemers 
te stimuleren om zich in het winkelcentrum te 
vestigen en dit proces te organiseren. Hij stelde 
tevens voor om met een kleine opslag op de 

Naast de voorzieningen in het wijkcentrum waren ook op diverse andere locaties in Kanaleneiland 
functies gepland met een centrumstedelijk karakter
Bron: UA, 1007.3, invnr. 20746 nr. 5
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grondprijs middelen te genereren om een 
wijkcentrum te ontwikkelen voor het vereni-
gingsleven en de culturele activiteiten van de 
bewoners. 
Naar aanleiding van de brief van Fledderus vond 
een (waarschijnlijk ambtelijke) bespreking 
plaats. Besloten werd om van start te gaan met 
een voorlichtingscampagne. Met betrekking tot 
het wijkcentrum zou nagegaan worden of het 
zinvol was om nu al een eventuele prijsvraag uit 
te schrijven. In dit kader zou naar de ervaringen 
met de prijsvraag voor het wijkcentrum in 
Morgenstond worden geïnformeerd. Naar 
aanleiding van de brief werd in de werkcommis-
sie gesproken over de realisatie van een zalen-
complex voor alle gezindten in het wijkcentrum. 
Dit zou tegelijk in de eerste fase van de bouw van 
Kanaleneiland gerealiseerd dienen te worden, 
hetzij door de gemeente door compensatie van 
de onrendabele top van de grondprijs, of via de 
Stichting Wijkcentra op basis van subsidie 
(DOW 1957g). Op 16 september werd de brief van 
Fledderus besproken door B&W. De wethouder 
Openbare Werken en Volkshuisvesting schoof 
hier de ontwikkeling van het wijkcentrum voor 
zich uit. Hij was ‘geen tegenstander’ om door 
middel van contacten met diverse instanties het 
bedrijfsleven warm te maken voor de vorming 
van een wijkcentrum, maar wilde echter eerst 
het ontwerpproces nog even aanzien. Aan de 
hand van ervaringen elders kon wel nagegaan 
worden welke gedragslijn te verkiezen was. De 
wethouder wilde het voorstel van een prijsvraag 
nog even in petto houden (Gemeente Utrecht, 
1957). 

Intussen werd de opzet van het wijkcentrum 
steeds concreter. In 1957 kwamen de bebou-
wingsvoorschriften tot stand die onderdeel 
vormden van het Uitbreidingsplan in onderde-
len. Op de grond die was bestemd voor het 
wijkcentrum mocht uitsluitend bebouwing tot 
stand komen die bestond uit winkels, warenhui-
zen en kantoren, eventueel met bijbehorende 
voorzieningen, etagewoningen en bedrijfsruim-
ten ten behoeve van deze inrichtingen. Daar-

naast een wijkgebouw voor culturele doeleinden, 
een bioscoop en andere wijkvoorzieningen met 
bijbehorende installaties. B&W waren bevoegd 
nadere eisen te stellen ten aanzien van de plaats 
van de gebouwen en de tussenliggende open 
ruimten, de afmetingen, de indeling, de con-
structie en de afdekking (DOW, 1957h).
Opvallend is dat naast de voorzieningen die in 
het wijkcentrum gepland waren ook op diverse 
andere locaties in Kanaleneiland functies 
gepland werden met een centrumstedelijk 
karakter. Zo bevond zich in het noorden van het 
gebied, op ruime afstand van het centrum, een 
ziekenhuis. Daarnaast was ervoor gekozen om 
de scholen te spreiden over Kanaleneiland. De 
locatie van deze scholen was naar eigen maatsta-
ven bepaald door Stadsontwikkeling (DOW, 
1963a). Hierbij was ervoor gekozen om ook de 
scholen voor voortgezet onderwijs buiten het 
wijkcentrum te plannen. Dit was ook het geval 
voor voorzieningen zoals het ziekenhuis, een 
landbouwcentrum, kerken en kantoren (DOW, 
1958). De reden dat er een plek gevonden moest 
worden voor centrumstedelijke functies met een 
bovenwijks karakter was dat er in de Utrechtse 
binnenstad voorlopig geen ruimte voor was. Of 
deze centrumfuncties vervolgens geconcen-
treerd dienden te worden in het wijkcentrum of 
verspreid over Kanaleneiland was geen onder-
werp van gesprek. Het stedenbouwkundig plan 
was hierin leidend. Het uitgangspunt hiervan 
was dat bijzondere functies in de groenstrook 
waren opgenomen. De indruk bestaat dat deze 
keuze was gebaseerd op een combinatie van 
esthetische overwegingen en een goede bereik-
baarheid met de auto. Kanaleneiland was 
immers een van de eerste naoorlogse wijken 
waarbij in de planning sterk rekening werd 
gehouden met de autobereikbaarheid. De 
deconcentratie van een aantal centrumfuncties 
had wel tot gevolg dat de omvang en functionele 
samenstelling van het wijkcentrum aanzienlijk 
beperkter waren dan mogelijk was geweest. Ook 
het verzorgingsgebied bleef zo vooral beperkt tot 
dat van de bevolking in Kanaleneiland.
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In deze periode speelde ook de kwestie rond de 
ontwikkeling van supermarkten. Deze formule 
won in de jaren vijftig snel terrein. B&W 
informeerden bij de Kamer van Koophandel en 
de CUU hoe deze aankeken tegen de ontwikke-
ling van supermarkten in Kanaleneiland. Op 25 
september 1958 antwoordde de Kamer van 
Koophandel (1958) aan B&W dat de Adviescom-
missie Middenstands Bedrijfspandenbouw zich 
over dit vraagstuk had gebogen. Het verschil 
met een zelfbedieningsbedrijf was volgens de 
Kamer dat hier doorgaans een smaller assorti-
ment werd gehanteerd met naast kruidenierswa-
ren droge vleeswaren en zuivel. Daarentegen 
was in een supermarkt veelal sprake van een 
afdeling slagerij met vers vlees, een groenteafde-
ling, een uitgebreid zuivelassortiment en soms 

een drogisterij, klein textiel, bloemen en tabak. 
De commissie zag goede mogelijkheden voor een 
supermarkt in het wijkcentrum. In de buurtcen-
tra waren de kansen beperkter. Hier ging de 
voorkeur uit naar traditionele winkels met 
ruimte voor de zelfbedieningsvorm. Ook de 
CUU (PPDU, 1958b) deelde deze mening 
(Gemeente Utrecht, 1958a). 

De chef van de afdeling Verificatie van de 
gemeente Utrecht zag twee mogelijkheden voor 
de realisatie van het wijkwinkelcentrum. De eer-
ste optie was om de winkels (met bijbehorende 
woningen) voor rekening van een private partij 
te laten bouwen. Dit had als nadeel dat de 
gemeente geen invloed had op de indeling, de 
branchering en de gegadigden. Volgens hem kon 

De commissie Middenstands Bedrijfspandenbouw zag goede mogelijkheden voor een supermarkt in het 
wijkcentrum: gezicht op de Superco-op vanaf de binnenplaats van het winkelcentrum (1968)
Bron: UA 
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dit nadelig zijn omdat de verkoper zich nauwe-
lijks interesseerde voor wie de kopers waren. Bij 
verhuur zou de eigenaar letten op het rendement 
waarbij van belang was dat de huurders op lange 
termijn de huur konden blijven betalen. Daarom 
zou hij concurrentie zoveel mogelijk vermijden 
en komen tot een maximale spreiding van de 
branches. De tweede optie was om de gemeente 
het winkelcentrum te laten bouwen. 
Hij vond het wenselijk om snel te starten met het 
definitieve ontwerp van het wijkwinkelcentrum 
en werd hierin gesteund door de chef van het 
bureau Economische Zaken. Deze gaf tevens aan 
dat zich inmiddels een private partij had 
aangediend. Het betrof De N.V. Koninklijke 
Rotterdamsche Beton- en Aanneming Maat-
schappij, voorheen Van Waning & Co. De 
wethouder had echter nog steeds geen haast en 
gaf als reactie dat het ontwerpen van een 
wijkcentrum pas mogelijk was als het program-
ma van eisen was vastgesteld, wat op dat 
moment nog niet mogelijk was (Gemeente 
Utrecht, 1958b).

Ontwerp van het winkelcentrum

Op 28 augustus 1958 verzocht Van Waning & Co 
(1958a) aan B&W om bouwgrond toe te wijzen 
voor de bouw van het wijkwinkelcentrum in 
Kanaleneiland. Hij zou voor eigen rekening een 
opzet maken voor de realisatie van het object en 
Hij had hiertoe reeds contact opgenomen met 
Van de Stad, de waarnemend directeur Stads-
ontwikkeling. Op 15 december 1958 vond 
vervolgens een gesprek plaats tussen de heer 
Waning jr. en de wethouder Openbare Werken. 
Hier werd afgesproken dat Van Waning ‘nog eens 
zou overwegen of hij iets in het project zag’. Van 
een competitie tussen bouwbedrijven was geen 
sprake. Op 29 december 1958 verzocht Van 
Waning & Co (1958b) opnieuw om bouwgrond 
ter beschikking te stellen. Inmiddels had het 
bedrijf in overleg met Van de Stad een opdracht 
verstrekt voor een schetsplan aan de heer H.A. 
Maaskant, architect te Rotterdam. Maaskant 

(1959) overhandigde het ontwerp informeel aan 
Fledderus en diende het op 8 april 1959 in bij 
B&W (Van Waning & Co, 1959). In overleg met 
de Dienst Stadsontwikkeling en de Werkcom-
missie Kanaleneiland werd het ontwerp 
aangepast zodat het precies voldeed aan het 
programma van eisen van de gemeente en op 17 
augustus 1959 werd het opnieuw ingediend 
(DOW, 1959a; Fledderus, 1960b). De Bebou-
wingscommissie, de Schoonheidscommissie en 
de supervisor Kanaleneiland stemden in met het 
schetsontwerp (DOW, 1959b). Dit bestond uit 
winkels en voorzieningen in laagbouw in een 
dubbele carré met een drietal torens. In het 
winkelcentrum was sprake van een voetgangers-
gebied en bedieningsstraten voor het laden en 
lossen. Het bestond uit 45 winkels (inclusief 
twee levensmiddelenzaken), een warenhuis, een 
bioscoop, twee banken, een hotel, een café-res-
taurant, een tentoonstellingsruimte, een 
showroom, een tandheelkundig centrum, een 
medisch centrum, een architectenbureau, een 
ingenieursbureau, een postkantoor en parkeer-
plaatsen. Volgens Fledderus (1960a) was het 
winkelcentrum ‘verwant aan de Lijnbaan in 
Rotterdam, maar gedifferentieerder in zijn 
expressie’. Van Waning & Co wilde het winkel-
centrum in fases ontwikkelen en in eerste 
instantie alleen de grond kopen voor de eerste 
fase. Op de overige grond wilde hij een optie met 
rentebetaling. Het postkantoor en een locatie 
voor een dependance van de openbare leeszaal 
werd buiten de bieding gehouden opdat deze 
organisaties de mogelijkheid hadden hun 
huisvesting zelf te laten bouwen. In dit geval 
diende de architectuur wel aan te sluiten op die 
van het ontwerp. De openbare leeszaal en 
bibliotheek (1960) koos er echter voor om het 
filiaal op Kanaleneiland te huren van Van 
Waning & Co. De PTT wilde het bijkantoor wel 
zelf bouwen (DOW, 1960a).
Inmiddels had Van Waning & Co een belegger 
gevonden: N.V. Philips Pensioenfondsen. Volgens 
hen was de toekomst aan het grootwinkelbedrijf. 
Zij wilden dat er in het wijkwinkelcentrum 
alleen plaats was voor enkele grootwinkelbedrij-
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ven en dat het autoverkeer deze bedrijven van 
alle zijden moest kunnen benaderen. Op basis 
van deze uitgangspunten kwam in opdracht van 
Van Waning & Co door Maaskant een derde 
ontwerp tot stand. Dit viel echter niet goed bij de 
gemeente. Fledderus (1960a) overlegde met de 
Werkcommissie en de directeur van de Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling en reageerde 29 
februari 1960 in een brief aan Maaskant. Hierin 
stelde hij dat ‘het winkelcentrum een distributie-
apparaat voor detailgoederen diende te zijn dat 
zich kenmerkte door veelzijdigheid, de mogelijk-
heid van gedifferentieerde aanbiedingen en 
gezonde concurrentie. Deze kenmerken werden 
alleen bereikt als naast een of enkele grotere 
bedrijven een flink aantal normale en kleinere 
winkels zou worden gesticht’. In het derde plan 

was dit volgens hem niet het geval. Het was 
teveel afgestemd op grootbedrijven met slechts 
enkele kleine winkels als aanvulling. Hij 
verzocht Maaskant om terug te grijpen op het 
tweede ontwerp. Tevens om hier een servicesta-
tion met ‘quickservice’ garage in op te nemen 
alsmede ruimte voor een markt en een electrici-
teitsverdeelstation, omdat het centrum zonder 
deze functies niet goed kon functioneren. Hij 
ageerde ook tegen de verkeersas die Maaskant 
door het voetgangersareaal had geprojecteerd. 
De karakteristiek van het voetgangersareaal zou 
hierdoor worden aangetast. Fledderus speelde 
het hard en dreigde de grondreservering te 
beëindigen indien niet spoedig aan zijn wensen 
tegemoet werd gekomen. Dit had effect want op 
17 maart 1960 schreef Maaskant (1960) aan 

Het ontwerp van winkelcentrum Hammarskjöldhof van architect Maaskant bestond uit winkels en 
voorzieningen in laagbouw met een drietal torens. De maquette (1960)
Bron: A.F.S.J. Hulskamp, UA
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Fledderus dat naar aanleiding van zijn brief was 
besloten om af te zien van het derde plan en door 
te gaan met het oorspronkelijke (tweede plan) 
voor het winkelcentrum.
Op 2 maart 1960 gaven B&W aan in beginsel 
bereid te zijn om een bouwvergunning te 
verlenen voor het winkelcentrum. Omdat het 
plan nog onvoldoende uitgewerkt was, konden 
ze nog geen definitief oordeel vormen. 
Vanwege de strijdigheid met de bouwverorde-
ning van de voormalige gemeente Oudenrijn zou 
de bouwvergunning uiteindelijk worden 
verleend met toepassing van artikel 20 van de 
Wederopbouwwet. Dit hield in dat zij aan 
goedkeuring van GS was onderworpen. B&W 
(1960) gaven toestemming de grond te koop aan 
te bieden. Hierop kocht Van Waning & Co (1960) 
de grond op basis van het aanbod van de 
gemeente en kreeg de overige grond in optie. In 
diezelfde periode vond een gesprek plaats tussen 
de directie van de dienst Stadsontwikkeling, 
Fledderus, Maaskant, Albert Heyn en Philips 
Pensioenfondsen dat leidde tot een wijziging van 
het plan. Het uiteindelijke programma van het 
winkelcentrum bestond uit: 11.750 m2 winkels in 
de eerste bouwlaag met 6.430 m2 winkels of 
kantoren op de tweede bouwlaag, 1.225 m2 
bedrijfsruimten, 645 m2 voorzieningen (PTT en 
leeszaal) en 12.780 m2 woningen. De woningen 
zouden tot stand komen in een tweetal woonto-
rens van 13 bouwlagen en woningen in drie 
bouwlagen boven de winkels (Grondbedrijf, 
1961).

Ontwikkeling van het wijkgebouw

B&W verzochten op 8 december 1959 aan de 
Dienst Stadsontwikkeling (DOW, 1960b) om in 
overleg met het bureau Culturele Zaken een 
onderzoek in te stellen bij de diverse culturele 
instellingen in de stad naar de behoefte aan 
ruimten voor wijkactiviteiten in Kanaleneiland. 
Dit resulteerde in het rapport ‘Benadering van 
de behoefte aan zaalruimte in het uitbreidings-
plan Kanaleneiland’. Vervolgens kwam een nog 

gedetailleerdere behoefteraming tot stand, 
vooral om de behoefte in beeld te brengen aan 
centraal in Kanaleneiland gelegen voorzienin-
gen voor wijkactiviteiten. Bij de behoefteraming 
werd geen rekening gehouden met het nieuw 
geplande Tivolicomplex aan de Admiraal 
Helfrichlaan. In het programma van eisen van 
1958 en het kernprogramma van 1960 was 
namelijk nadrukkelijk gesteld dat dit gebouw 
niet de betekenis van wijkcentrum mocht 
krijgen. Uit het onderzoek bleek dat veel van de 
benodigde voorzieningen in Kanaleneiland in 
een centraal gelegen zalengebouw konden 
worden ondergebracht. Het voorstel was om te 
voorzien in: drie kleine vergaderruimten, een 
grote vergaderruimte, een zaal voor 300 
personen met een dansvloer en mogelijkheden 
voor (toneel)voorstellingen van verenigingen, 
tentoonstellingen, filmvertoningen en dergelij-
ke, een koffiekamer met mogelijkheid voor een 
bejaardensociëteit en een expositiezaaltje voor 
beeldende kunsten dat tevens geschikt was voor 
het geven van platenconcerten. Dit ‘ontspan-
ningsgebouw’ kon mogelijk tot stand komen 
door samenwerking met de Stichting Wijkcentra 
Utrecht, de Nederlandse Amateur Toneel Unie 
en eventueel de gemeente Utrecht. Als locatie 
werd gedacht aan het terrein tegenover het 
wijkwinkelcentrum, ten zuiden van de 
Churchilllaan, dat in het uitbreidingsplan was 
bestemd voor bijzondere bebouwing. Hier 
waren ook kantoren geprojecteerd. Naast het 
ontspanningsgebouw zou een filiaal van de 
muziekschool tot stand kunnen komen. Daar-
naast was in het plan van Van Waning & Co een 
café-restaurant nodig en een filiaal van de 
openbare leeszaal. In 1960 verzocht de directeur 
van de Dienst Stadsontwikkeling aan B&W om 
met het voorgestelde programma akkoord te 
gaan en aan te geven wie het initiatief tot de 
ontwikkeling diende te nemen: de gemeente of 
de private sector. Zo snel zou het echter niet 
gaan. In 1963 werd door het Sociologisch 
Instituut een onderzoek verricht onder de 
bewoners van Kanaleneiland (DOW, 1963b). 
Hieruit bleek dat slechts 7,5% de oprichting van 
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een wijkcentrum overbodig vond. Vooral ‘indoor 
sport’, toneel, ballet en cabaret, een café en een 
klein restaurant werden als belangrijk aange-
merkt. De meerderheid gaf de voorkeur aan de 
gemeente als bouwende en exploiterende 
instantie. Daarnaast ging de voorkeur uit naar 
een centraal gelegen gebouw boven kleinere 
gebouwen verdeeld over de wijken. Ambtelijk 
was er kritiek op het rapport omdat onvoldoende 
gebruik was gemaakt van de twee eerder 
verrichte onderzoeken. Het voorstel was om het 
rapport van het Sociologisch Instituut tezamen 
met de rapporten van SESO in handen te stellen 
van het maatschappelijk advies- en overlegor-
gaan met het verzoek deze mede in beschou-
wing te nemen bij het uitbrengen van een advies 
in deze. Uiteindelijk werd er tegenover het 

winkelcentrum een sociaal cultureel centrum 
gerealiseerd.

Ontwikkeling van kantoren

Door gebrek aan ruimte in de binnenstad van 
Utrecht was er in deze periode veel behoefte aan 
kantorenlocaties in de uitbreidingswijken. In 
1959 was er sprake van dat de Rijkskweekschool 
niet in Kanaleneiland, maar in Tuindorp-Oost 
gevestigd zou worden. Voor de directeur van 
DOW (1959b) was dit aanleiding om aan B&W 
voor te stellen om deze locatie te reserveren voor 
kantoren. Dit vanwege de gunstige ligging aan 
de overzijde van het wijkcentrum. Hij gaf aan 
dat deze locatie veel gunstiger was voor kanto-
ren dan de terreinen aan weerszijden van de 

In het programma van eisen was nadrukkelijk vermeld dat het ‘ontspanningsgebouw’ niet de betekenis 
van wijkcentrum mocht krijgen
Bron: UA, 1007.3, invnr. 20750
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Weg der Verenigde Naties, waarvoor inmiddels 
aanvragen voor grond voor woningbouw waren 
binnengekomen. De Rijkskweekschool vestigde 
zich inderdaad in Tuindorp-Oost. In de Fabrica-
gecommissie op 21 februari 1963 (DOW, 1963b) 
werd een wijziging van het uitbreidingsplan 
Kanaleneiland besproken waarbij het areaal 
kantoren in de nabijheid van de Weg der 
Verenigde Naties en langs de Beneluxlaan toe 
zou nemen. Dit voorstel leidde tot discussie in de 
commissie, waarbij de vraag was of de ontwikke-
ling van kantoren in Kanaleneiland de plannen 
van ir. Kuiper voor kantoren aan de oostzijde van 
de city niet zou doorkruisen. De vertegenwoor-
diger van de afdeling Openbare werken van de 
gemeentesecretarie gaf hierop aan dat Kuiper 
onderscheid maakte tussen city gebonden 
kantoren en locaties in uitbreidingsgebieden 
voor kantorengebruikers die liever in de buurt 
van de uitvalswegen gevestigd zijn. Het voorstel 
was volgens hem dan ook in overeenstemming 
met het rapport Kuiper. Van der Pas, een 
medewerker van de Fabricagecommissie, 
beaamde dit maar gaf aan dat de ontwikkeling 
van kantoren op Kanaleneiland wel tot gevolg 
kon hebben dat de behoefte aan kantoren aan de 
Tolsteegsingel e.o. lager zou zijn. Maar hij 
begreep dat er nu behoefte was aan kantorenlo-
caties en niet gewacht kon worden tot realisatie 
van de kantorenwijk aan de Tolsteegsingel. 
Uiteindelijk ging de commissie akkoord met het 
voorstel dat vervolgens naar de Provincie werd 
gestuurd. De PPDU (1963a) had geen bezwaar 
tegen het voorstel. Maar de hoofdingenieur-di-
recteur van de Centrale directie van de Volks-
huisvesting en de Bouwnijverheid (Min. VenB, 
1963) wel. Hij waarschuwde dat de ontwikkeling 
van kantoren in de buitenwijken ten koste kon 
gaan van de mogelijkheden om de reconstructie 
van delen van de binnenstad te financieren. Hij 
gaf aan dat in het wijkcentrum Kanaleneiland 
circa 30.000 m2 kantoren was geprojecteerd 
(B&W, 1963). Door omzetting van woongebou-
wen elders in het gebied kon hier nog 45.000 m2 
aan toegevoegd worden. Volgens hem was 
Utrecht te klein om in verband met de 

woon-werkafstand te voorzien in economische 
centra in de buitenwijken. Dit in tegenstelling tot 
de drie grote steden. Uiteindelijk werden de 
wijzigingen op het uitbreidingsplan behandeld 
in de CUU. In een reactie aan B&W (PP-
DU,1963b) werd aangegeven dat de commissie 
zich afvroeg of de kantorenontwikkeling in 
Kanaleneiland geen ernstige gevolgen zou 
hebben voor de uitvoerbaarheid van de kanto-
renlocaties in de binnenstad en het plan 
Hoog-Catharijne. Hierbij werd in aanmerking 
genomen dat in Centrum Kanaleneiland reeds 
uitgebreide kantorenvoorzieningen waren 
ontworpen. Uiteindelijk bleek de reactie van de 
CUU slechts een waarschuwing te zijn en geen 
reden om de goedkeuring voor de bouwvergun-
ning te onthouden (DOW, 1963b).

Realisatie van Centrum  
Kanaleneiland

De realisatie van winkelvoorzieningen in 
Kanaleneiland bleef sterk achter bij de opleve-
ring van de woningen. Dit probleem werd 
opgelost door de inzet van noodvoorzieningen. 
Zo was er sprake van rijdende minisupermark-
ten, tijdelijke kappers, bloemisten, kruideniers 
en andere winkeltjes in garages en noodgebouw-
tjes (Vogelzang e.a. 2003; Hogenberg, 2011). 
Kanaleneiland was niet de enige uitbreidings-
wijk waar dit probleem speelde. In een notitie 
van het hoofd van de Onderafdeling Steden-
bouwkundig Onderzoek van de centrale directie 
van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid 
van het Ministerie van Volkshuisvesting en 
Bouwnijverheid (1961a) werd melding gemaakt 
dat de realisatie van tal van wijkwinkelcentra 
ernstig was achtergebleven bij die van de 
woningen. Hij verklaarde dit mede vanuit het 
gegeven dat de financieringsregelingen voor de 
woningbouw niet voor winkels bestemd waren. 
Op 8 juni 1961 verzocht Van Waning & Co aan 
B&W om spoedig een bouwvergunning te 
verlenen zodat hij met de bouw van het winkel-
centrum van start kon gaan. Het Philips 
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Pensioenfonds werd de opdrachtgever en 
belegger van het gehele winkelcentrum. Voor 
het bouwplan ten zuiden van de Churchilllaan 
was op dat moment nog geen concreet bouwplan 
bekend. Voordat de bouw kon aanvangen, was 
goedkeuring van het Rijk nodig. Door het gebrek 
aan bouwmaterialen en arbeidskrachten 
bepaalde deze welke projecten voorrang kregen. 
Alleen voor kleine projecten kon deProvincie 
zelf goedkeuringen verstrekken. Na verstrekking 
van de Rijksgoedkeuring ging de bouw van de 
eerste fase van het winkelcentrum van start. De 
winkels werden na de realisatie betrokken door 
zelfstandige winkeliers en filiaalketens zoals 
Albert Heijn, Bata, Blokker en Jamin (Winke-
liers winkelcentrum Kanaleneiland, 1965).
De realisatie van de tweede fase met bouwkos-

ten van fl. 2,2 miljoen ging minder voorspoedig. 
De aanvraag voor Rijksgoedkeuring werd op 27 
november 1962 verzonden, maar was in augustus 
1964 nog niet verleend. Op verzoek van het 
Ministerie werd daarop een prioritering 
ingediend voor de Rijksgoedkeuringen (DOW, 
1964). Opvallend is dat de tweede fase van het 
winkelcentrum Kanaleneiland hier geen eerste 
prioriteit kreeg. Uitbreiding van het Vredenburg 
en realisatie van winkelcentrum Overvecht en 
Veem en opslagloods NV Cobu gingen voor. Voor 
Van Waning & Co (1965) was dit aanleiding om 
zowel B&W als het Ministerie van Volkshuisves-
ting en Bouwnijverheid te verzoeken om 
medewerking te verlenen voor de verlening van 
Rijksgoedkeuring voor onder andere het 
winkelcentrum Kanaleneiland. Dit in verband 

Na de realisatie van het winkelcentrum werden de winkels betrokken door zelfstandige winkeliers en 
filiaalketens het winkelcentrum vanaf de Eisenhowerlaan (1972)
Bron: Sorel B.V., UA
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met onderbezetting van het bedrijf. Tevens gaf 
Van Waning aan dat de wijk snel volgebouwd 
raakte waardoor een beter verzorgd winkelcen-
trum nodig was. Hij verzocht tevens om 
goedkeuring voor een kantoorgebouw aan de 
Churchilllaan bij het winkelcentrum met 
bouwkosten van fl. 14 miljoen en een parkeerga-
rage voor het winkelcentrum met bouwkosten 
van fl. 4 miljoen. 
Door de stagnatie van de bouw verzochten de 
winkeliers van winkelcentrum Kanaleneiland 
(1965) om een onderhoud met B&W. Zij gaven 
aan dat indertijd was gemeld dat het centrum in 
redelijke tijd afgebouwd zou worden, maar dat 
het werk nu al geruime tijd stil lag. Dit leek te 
werken want B&W (1965) stuurden kort daarop 
een nieuwe prioriteitsvolgorde van projecten 

naar het Ministerie waarbij winkelcentrum 
Kanaleneiland nu prioriteit had boven winkel-
centrum Overvecht.
Inmiddels waren ook de voorbereidingen 
getroffen voor de derde fase. Dit keer deden de 
private partijen er alles aan om nieuwe stagnatie 
te voorkomen omdat deze volgens Philips 
Pensioenfondsen (1966) schade had berokkend. 
De derde fase bestond uit een winkel-, bedrijfs- 
en kantorengebouw met 6.000 m2 winkelvloer-
oppervlak en circa 15.000 m2 bedrijfs- en 
kantoorruimte. Op 4 augustus 1964 was de 
aanvraag voor Rijksgoedkeuring door B&W 
doorgezonden naar de provinciale directie van 
de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid. Op 
27 januari 1966 vond een gesprek plaats tussen 
de wethouder van Openbare Werken en de 

Uitbreiding winkelcentrum met 6.000 m2 winkels en 15.000 m2 kantoren en bedrijfsruimten (1967)
Bron: UA
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directeur van het Philips Pensioenfonds. Hierbij 
verzocht Philips om voor eind februari duidelijk-
heid te verschaffen of per 1 januari 1967 Rijks-
goedkeuring verleend zou worden. In februari 
zou de bouw van het warenhuis van start gaan. 
Om stagnatie te voorkomen, was het nodig dat 
deze bouw gecontinueerd zou worden met de 
bouw van het torengebouw als sluitstuk van het 
winkelcentrum. De voorbereiding van dit 
omvangrijke werk was zodanig dat men zeker-
heid wilde hebben over de aanvangsdatum (Van 
Waning, 1966). B&W (1966) gaven het verzoek 
door aan het Ministerie van Economische 
Zaken.

7.3.3 » Centrum Kanaleneiland

Kanaleneiland telde na de oplevering bijna 
30.000 inwoners. De winkels kwamen tot stand 
in een wijkwinkelcentrum, de Hammarskjöld-

hof. Naast winkels waren hier diverse voorzie-
ningen gesitueerd zoals een postkantoor, een 
dependance van de openbare leeszaal, een 
bejaardenhuis, een wijkpost voor politie en een 
vestiging van de GG en GD (Gemeente Utrecht, 
1968). Daarnaast was er een parkeergarage. 
Ondanks de spreiding van de scholen en kerken 
over de wijken was ook nabij het winkelcentrum 
sprake van enkele scholen en een kerk. Ook werd 
een cultureel centrum ontwikkeld. Een restau-
rant of café kwam in deze periode niet van de 
grond. In Centrum Kanaleneiland werd 28.000 
m2 kantoorvloeroppervlak gerealiseerd. Elders 
in de wijk nog zo’n 12.000 m2, voornamelijk 
langs de Beneluxlaan en in Kanaleneiland Zuid 
(DOW, 1959a; Gemeente Utrecht, 1965; Wijer, 
1996; Vogelzang e.a., 2003). In de afgelopen 
vijftig jaar werd Centrum Kanaleneiland nog 
diverse malen vernieuwd en uitgebreid. Deze 
ontwikkelingen kwamen op incrementele wijze 
tot stand.
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In de afgelopen 50 jaar werd Centrum Kanaleneiland nog diverse malen vernieuwd en verbouwd: 
het overdekte winkelcentrum in 2014
Bron: Auteur

7.4 »  Het krachtenspel tussen de 
actoren

Centrum Kanaleneiland is ontstaan als gevolg 
van het krachtenspel tussen de gemeente 
Utrecht, de Provincie Utrecht, het Rijk en 
private partijen. Ook binnen deze organisaties 
was soms sprake van verschillende standpunten 
zoals tussen de ambtenaren en bestuurders van 
de gemeente Utrecht. In deze paragraaf komen 
allereerst de onderlinge verhoudingen aan de 
orde tussen de gemeente Utrecht en het Rijk. 
Vervolgens tussen de gemeente Utrecht en de 
provincie Utrecht. Tot slot komt de verhouding 
tussen de gemeente en de private partijen aan bod. 

7.4.1 »  Verhouding tussen de gemeente 
Utrecht en het Rijk

Het Rijk heeft invloed gehad op de mogelijkhe-
den van de gemeente Utrecht om Kanaleneiland 
te kunnen ontwikkelen. Vooral omdat Kanalen-
eiland oorspronkelijk onderdeel uitmaakte van 
het grondgebied van andere gemeenten. De stad 
kon hier pas een nieuw stadsdeel ontwikkelen 
nadat er een wijziging van de gemeentegrenzen 
had plaatsgevonden. Hiervoor was de gemeente 
afhankelijk van een beslissing op Rijksniveau. 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken liet zich 
in deze sterk leiden door het advies van de 
Provincie Utrecht (GS, 1939; Blijstra 1969).  
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Het Rijk heeft geen aantoonbare invloed 
uitgeoefend op de planvorming van Centrum 
Kanaleneiland, maar wel op de realisatie. In deze 
periode was nog geen sprake van ruimtelijk of 
distributieplanologisch beleid op nationaal 
niveau. Voor de ontwikkeling van Kanaleneiland 
was de gemeente Utrecht wel afhankelijk van de 
toekenning van woningcontingenten. Tevens van 
Rijksfinanciering door middel van specifieke 
uitkeringen voor de woningbouw (zie paragraaf 
5.5). Deze uitkeringen omvatten per definitie 
medebewindstaken. Decentrale overheden 
waren verplicht geld te besteden aan voorge-
schreven doelen en moesten zich hierover 
verantwoorden aan het Rijk (Algemene Reken-

kamer, 2009). Voor de ontwikkeling van cen-
trumvoorzieningen kon de gemeente echter geen 
beroep doen op specifieke Rijksuitkeringen.  
Hier stond tegenover dat er vanuit het Rijk geen 
randvoorwaarden waren opgelegd voor de 
ontwikkeling van het centrum van Kanaleneiland. 
Voor de realisatie was de gemeente wel afhankelijk 
van het Rijk voor de goedkeuring van specifieke 
bouwactiviteiten (Min. VenB, 1961b en 1963). Deze 
bevoegdheid werd echter niet aangewend om 
projecten inhoudelijk te beïnvloeden maar beperkte 
zich tot goedkeuring om met de bouw aan te 
vangen. De afweging werd vooral gemaakt in het 
licht van de beperkte beschikbare capaciteit aan 
menskracht en bouwmaterialen. Bovendien had 

Het Rijk heeft geen aantoonbare invloed uitgeoefend op de planvorming van Centrum Kanaleneiland. 
v.l.n.r.: burgemeester C.J.A. de Ranitz (links). W.A.H.W.M. Janssen (directeur van de gemeentelijke 
Bouw- en Woningdienst) en minister ir. H.B.J. Witte van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid bij de 
maquette van Kanaleneiland bij de opening van de informatiestand voor de bouw van de wijk (1957)
Bron: C.A. Otten, UA
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Utrecht de mogelijkheid om zelf een prioritering 
aan te brengen.
Op twee momenten deed het Rijk een (vergeefse) 
poging om de planvorming rond het centrum 
van Kanaleneiland te beïnvloeden. In 1958 
maakte de hoofdingenieur-directeur van de 
directie van de Volkshuisvesting en Wederop-
bouw van de provincie Utrecht bezwaar tegen 
het onaanvaardbaar lage aantal geplande 
winkels in Kanaleneiland. Dit bezwaar werd via 
de CUU overgebracht aan B&W. Na een verkla-
ring van B&W hoe ze tot het geplande aantal 
winkels waren gekomen, werd dit bezwaar 
ingetrokken. De tweede keer dat het Rijk invloed 
uit wilde oefenen, was in 1963. De hoofdingeni-
eur-directeur van de directie van de Volkshuis-
vesting en Wederopbouw van de provincie 
Utrecht had toen bedenkingen bij het grote 
metrage kantoren dat was gepland in Kanalenei-
land. Gezien de geringe omvang van de stad 
vond hij de ontwikkeling van economische 
centra buiten de binnenstad niet gewenst. Ook 
dit werd via de CUU overgebracht aan B&W. 
Uiteindelijk bleek het slechts om een waarschu-
wing te gaan en Utrecht week niet af van de door 
haar ingezette koers.

7.4.2 »  Verhouding tussen de gemeente 
Utrecht en de provincie Utrecht

Voor de Tweede Wereldoorlog werd de relatie 
tussen de gemeente Utrecht en de Provincie 
sterk gedomineerd door de wens van de gemeen-
te om haar grondgebied fors uit te breiden, 
vooral in oostelijke richting. Dit was niet 
mogelijk vanwege de hier gesitueerde verdedi-
gingswerken. Daarnaast waren de randgemeen-
ten een tegenstander van grenscorrectie. Maar 
ook de Provincie wilde dit niet omdat ze 
bevreesd was dat Utrecht het natuurgebied vol 
zou bouwen. Daarom traineerde de Provincie 
waar mogelijk de uitbreidingsplannen en met 
niet altijd even sterke argumenten. Zo betoogden 
GS (1938b) in een brief aan de Minister van 
Binnenlandse zaken dat het ontbreken van 

woongelegenheid voor gegoeden in de gemeente 
Utrecht geen probleem was, omdat deze zich 
toch niet in of nabij de stad wilden vestigen. 
Tevens gaven ze aan dat De Bilt en Zeist 
ruimtelijk geen organisch geheel vormden met 
Utrecht. Tot slot vroegen ze zich af of het 
financiële belang van Utrecht wel gediend was 
met nieuwe bewoners in de omliggende dorpen, 
die een verzorgingsniveau zouden wensen dat 
net zo hoog was als in de stad Utrecht. 
Tegelijkertijd traineerde Utrecht vanaf het begin 
van de jaren dertig de wens van de Provincie 
voor het opstellen van een uitbreidingsplan 
binnen het grondgebied van de gemeente. De 
Provincie had hierdoor nauwelijks invloed op de 
stedelijke ontwikkeling in de gemeente Utrecht. 
Bovendien wilde Utrecht niet meewerken aan 
een streekplan. Volgens Blijstra (1969) leek het 
wel of er tussen de gemeente en de Provincie 
sprake was van een competentiekwestie. Het 
conflict zat tamelijk diep en volgens hem was de 
grenscorrectie voor de gemeente Utrecht een 
obsessie. Pas vanaf 1939 ging de gemeente 
Utrecht  met de Provincie en de randgemeenten 
samenwerken aan een streekplan. Sinds de 
Provincie zich meer met de leiding van de 
stedenbouwkundige ontwikkelingen in het 
gewest was gaan bezighouden, had Utrecht het 
gevoel dat het belang van de stad hier onvoldoen-
de in was betrokken (B&W, 1943). Ondanks dat 
de Provincie vanaf 1942 streekplanbevoegdheid 
kreeg, was het rapport dat de Streekplanstudie-
commissie in 1948 publiceerde geen echt 
Streekplan maar vooral gericht op de problema-
tiek van Utrecht en haar randgemeenten. 
Uiteindelijk gingen GS in 1950 meewerken aan 
een grenscorrectie die vanaf 1954 een feit was. 
Vanaf de jaren vijftig kreeg de Provincie als 
bevoegd gezag voor de ruimtelijke ordening 
steeds meer invloed op de stedelijke ontwikke-
ling in Utrecht. Het Structuurplan 1954 werd 
door GS nog voor kennisgeving aangenomen 
omdat dit volgens de PPDU (1954) geen rechts-
grond had en diende als leidraad voor toekomsti-
ge stedenbouwkundige plannen. Op de Uitbrei-
dingsplannen in hoofdzaak en in onderdelen van 
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Kanaleneiland kon de Provincie wel invloed 
uitoefenen. Zowel informeel, door de behande-
ling van concepten in de CUU, als formeel op 
grond van de officiële procedure volgens de 
Woningwet. En dit gebeurde ook. Opvallend is 
echter dat de Provincie, die hierbij werd gevoed 
door de hoofdingenieur-directeur van de 
directie van de Volkshuisvesting en Wederop-
bouw van de provincie Utrecht, zich hierbij niet 
zo zeer richtte op de grote lijnen binnen de ruim-
telijke ordening, maar vooral op details. Het 
meest vergaand was dat GS (1959) vanwege 
esthetische overwegingen hun goedkeuring 
onthielden aan de vrijstellingsbevoegdheid van 
B&W voor de bouw van transformatorhuisjes, 
telefooncellen en soortgelijke gebouwtjes, omdat 

de hoofdingenieur-directeur en de CUU van 
mening waren dat deze buiten het zicht op de 
bouwstroken gerealiseerd moesten worden. Bij 
de behandeling van het uitbreidingsplan in de 
gemeenteraad van Utrecht (1958) werd het 
gedrag van de CUU door de KVP gehekeld 
vanwege haar bemoeienis met details. Wethou-
der Derks beaamde dit en gaf aan dat B&W zich 
hier met hand en tand tegen hadden verzet. Per 
saldo is de constatering dat de Provincie wel 
invloed uit had kunnen oefenen op de planvor-
ming van (Centrum) Kanaleneiland, maar dit 
niet heeft gedaan.

Het college van B&W van Utrecht verzette zich tegen de provinciale bemoeienis op details: v.l.n.r.  A.P.G. 
van Koningsbruggen, J. de Nooij, H. Ploeg jr. (wethouders), burgemeester jhr. mr. C.J.A. de Ranitz, 
gemeentesecretaris dr. J. de Lange, H. van der Vlist en W.H.J. Derks (wethouders) (1956)
Bron: F.F. van der Werf, UA 
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7.4.3 »  Verhouding tussen de gemeente 
Utrecht en de private partijen

Het grootste deel van Centrum Kanaleneiland 
kwam tot stand door de N.V. Koninklijke 
Rotterdamsche Beton- en Aanneming Maat-
schappij, voorheen Van Waning & Co. Deze 
ontwikkelde zowel het winkelcentrum als de 
bijbehorende woningen en kantoren. Voor de 
gemeente was Van Waning & Co een bekende 
partij omdat deze tevens het winkelcentrum in 
Tolsteeg-Hoograven had gerealiseerd. In 1958 
maakte hij voor eigen rekening een opzet voor de 
realisatie van het project. De invloed van Van 
Waning & Co op de planvorming van het 
winkelcentrum was echter minimaal. De 
gemeente was in deze periode zeer bepalend. In 
de jaren daarvoor had de Dienst Openbare 
Werken reeds onderzoek gedaan naar het 
gewenste aantal winkels in het wijkcentrum. Dit 
aantal kwam in overleg met de Kamer van 
Koophandel en het Centraal Orgaan van 
Winkelbedrijven tot stand. De branchering werd 
door de gemeente Utrecht bepaald. Met betrek-
king tot de vestiging van supermarkten werd 
advies ingewonnen bij de Kamer van Koophan-
del en de Provincie. Ook ten aanzien van de 
andere functies die in het centrum een plek 
kregen zoals kantoren, cultuur en zorgvoorzie-
ningen was het ambtelijk apparaat van de 
gemeente Utrecht alles bepalend. Van Waning & 
Co had daarnaast weinig invloed op het steden-
bouwkundig ontwerp. Dit kwam tot stand door 
de Dienst Stadsontwikkeling. Van Waning & Co 
nam dit uiteindelijk zonder principiële wijzigin-
gen over (Gemeente Utrecht, 1958b). 
Dat de private sector weinig invloed had op de 
planvorming van Centrum Kanaleneiland is 
waarschijnlijk mede veroorzaakt door het 
gebrek aan interesse uit deze hoek om geduren-
de de bouw van de wijk al een winkelcentrum te 
plannen of te realiseren. Regelmatig constateer-
de de gemeente dat er nauwelijks sprake was van 
initiatief uit de markt. Als gevolg hiervan had de 
gemeente lang de tijd om op eigen houtje de 
ontwikkeling van het centrum voor te bereiden. 

Overigens is het twijfelachtig of de private sector 
aanzienlijk meer invloed had gehad als ze zich 
eerder had aangediend. Volgens Van Santen 
(2011) was in deze periode sprake van zeer 
betrokken maar ook bepalende ambtenaren die 
in teams alles tot in detail uitdachten.

Van Waning & Co had wel enige invloed op het 
architectonische ontwerp van het winkelcen-
trum. Hij fungeerde immers als opdrachtgever 
voor architect Maaskant. Maar het ontwerp 
diende wel volledig te passen binnen de rand-
voorwaarden van de gemeente. In 1959 werd het 
eerste ontwerp in overleg met de Dienst Stads-
ontwikkeling en de Werkcommissie Kanalenei-
land zo aangepast dat het precies voldeed aan 
het programma van eisen van de gemeente 
(DOW, 1959a; Fledderus, 1960a). Van Waning & 
Co had ook invloed op de planning. De wens om 
het winkelcentrum in verschillende fasen te 
ontwikkelen werd gehonoreerd. Maar door de 
sterke vertraging van de Rijksgoedkeuring voor 
de tweede fase ondervond hij hier uiteindelijk 
nadeel van. 
Ook de opdrachtgever en belegger van Centrum 
Kanaleneiland, Philips Pensioenfondsen, had 
weinig invloed op de ontwikkeling. Hij sloot pas 
laat aan in het planvormingsproces. Het door 
Philips geïnitieerde derde ontwerp, dat vooral 
was gericht op grootwinkelbedrijven, werd door 
de gemeente geweigerd. De gemeente dreigde 
zelfs de grondreservering te beëindigen (Fled-
derus, 1960b). Wel vond na een beginselakkoord 
van B&W voor de verkoop van de grond in 
overleg met de Dienst Stadsontwikkeling, 
Maaskant, Albert Heyn en Philips Pensioen-
fondsen nog een beperkte aanpassing plaats van 
het plan. 

7.5 » Toetsing van de hypothese

Op basis van de onderzoeksresultaten is de eerste 
hypothese getoetst: Door de sterke (financiële) 
invloed van het Rijk op het stedelijk bestuur in de 
jaren vijftig en zestig zijn in deze periode nieuwe 
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centra ontwikkeld met een programma voor 
centrumstedelijke functies dat in aard en omvang 
het midden hield tussen dat in het stadscentrum en 
de wijkcentra. Deze hypothese wordt aangeno-
men als uit de onderzoeksresultaten van de 
casestudie blijkt dat er sprake is van minimaal 
vier van de volgende vijf indicatoren (zie 
paragraaf 4.4.1 voor een uitgebreide beschrij-
ving).
Van de eerste indicator Het aandeel van de 
rijksfinanciering in de inkomsten van gemeenten in 
de jaren vijftig en zestig was substantieel groter 
dan vanaf de jaren tachtig  is reeds in paragraaf 
5.5 aangetoond dat dit inderdaad het geval was. 
Van de tweede indicator Het stedelijk beleid voor 
de ontwikkeling van het nieuwe centrum was in 
lijn met het Rijksbeleid was geen sprake. De 

planvorming van (Centrum) Kanaleneiland werd 
omstreeks 1960 afgerond. Net zoals bij de 
planvorming van Morgenstond in Den Haag was 
in deze periode nog nauwelijks sprake van 
nationaal of provinciaal beleid op het gebied van 
ruimtelijke ordening en planning van winkelcen-
tra. Het Bureau Sociaaleconomisch Onderzoek 
van de Centrale Directie van de Wederopbouw 
en de Volkshuisvesting publiceerde in 1951 wel 
een studie met een berekening van het benodig-
de aantal winkels in uitbreidingsgebieden. 
Hierbij was sprake van een beperkte hiërarchie 
door onderscheid aan te brengen tussen buurt- 
en wijkcentra. Maar het betrof hier geen 
ruimtelijk (plannings)beleid. Bovendien hanteer-
de de gemeente een veel lager aantal winkels dan 
het Bureau Sociaaleconomisch Onderzoek 

De private partijen hadden nauwelijks invloed op het programma en stedenbouwkundig ontwerp: 
het winkelcentrum vanaf de Eisenhowerlaan (1971)
Bron: P.J.M. Collard
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(Provincie Utrecht, 1958; B&W, 1958b). 
De derde indicator is dat de samenstelling van het 
functiepakket in het nieuwe centrum het midden 
hield tussen dat in de binnenstad en de omliggende 
wijkcentra. In paragraaf 3.3.1 is aangegeven dat 
er sprake kan zijn van maximaal acht verschil-
lende functies. Hierbij is aangenomen dat in de 
binnenstad van Utrecht al in de jaren zestig 
sprake was een compleet functiepakket. Na de 
oplevering eind jaren zestig waren er in Centrum 
Kanaleneiland zeven verschillende functies 
aanwezig. De overige centra in Kanaleneiland 
waren aanzienlijk kleiner. Naar verwachting was 
hier sprake van maximaal 4 functies per 
centrum. Dit betekent dat het aantal functies in 
Centrum Kanaleneiland inderdaad het midden 
hield tussen dat in de binnenstad en de omlig-

gende wijkcentra. Hiermee is sprake van de 
derde indicator. De vierde indicator is dat het 
nieuwe centrum in deze periode een winkelmetra-
ge verkoopvloeroppervlak had dat groter was dan 
10.000 m2 bvo. Kort na de oplevering van 
winkelcentrum Centrum Kanaleneiland bedroeg 
het winkelmetrage 12.000 m2 bvo. Dit betekent 
dat er sprake is van de vierde indicator. De vijfde 
indicator Het Rijk had invloed op de totstandko-
ming van het definitieve functionele programma 
was niet het geval. Het Rijk heeft geen aantoon-
bare invloed uitgeoefend op de planvorming van 
Centrum Kanaleneiland. Waarschijnlijk hangt 
dit samen met het feit dat de gemeente geen 
beroep kon doen op specifieke Rijksuitkeringen 
voor de ontwikkeling van dit gebied. 
Samenvattend is bij de ontwikkeling van 
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Centrum Kanaleneiland sprake van drie van de 
vijf indicatoren. Dit betekent dat de eerste 
hypothese voor wat betreft de case Kanalenei-
land wordt verworpen. Net zoals bij Centrum 
Leyweg hield het programma van Centrum 
Kanaleneiland naar aard en omvang het midden 
tussen dat van het stadscentrum en de omlig-
gende centra. Maar dit was geen gevolg van een 
sterke invloed van het Rijk op het stedelijk 
bestuur. Ook hier was niet het Rijk maar de 
gemeente bepalend voor de programmering van 
het nieuwe centrum.

7.6 » Conclusies

Het ontstaan van Centrum Kanaleneiland hangt 
direct samen met de ontwikkeling van deze 
uitbreidingswijk van Utrecht. Doordat de stad 
gedurende een lange periode gebrek aan ruimte 
had, was een groot woningtekort ontstaan. Door 
de realisatie van omvangrijke uitbreidingswijken 
kon in deze behoefte worden voorzien. Voor de 
verzorging van deze ‘nieuwe’ bewoners waren 
voorzieningen nodig. In lijn met de zogenoemde 
‘wijkgedachte’ werden deze geconcentreerd in 
buurtcentra en een wijkcentrum. De planning 
van Centrum Kanaleneiland is dus niet geba-
seerd op de theorie van Christaller, maar net 
zoals Centrum Leyweg op die van de wijkge-
dachte. Toch had Centrum Kanaleneiland een 
verzorgingsgebied dat het gehele stadsdeel 
omspande. Dit blijkt ook uit het areaal detail-
handel dat na de oplevering 12.000 m2 vloerop-
pervlak bedroeg. Een wijkcentrum omvat 
volgens Bolt (1995) circa 5.000-10.000 m2 bvo en 
een klein stadsdeelcentrum 10.000 tot 30.000 
bvo. Voor het functioneren is het van belang dat 
in deze stadsdeelcentra een bekend (kleiner) 
warenhuis gevestigd is. Ook hier werd in 
Centrum Kanaleneiland aan voldaan. Daarnaast 
waren er diverse wijkoverstijgende voorzienin-
gen en een substantieel metrage kantoren. 
Centrum Kanaleneiland kan daarom reeds eind 
jaren zestig aangemerkt worden als een (klein) 
nieuw centrum.

Net zoals bij Centrum Leyweg had het Rijk 
nauwelijks invloed op de planvorming van 
Centrum Kanaleneiland. In deze periode was 
nog geen sprake van Rijksbeleid op het gebied 
van ruimtelijke ordening en distributieplanolo-
gie. Daarnaast richtte de invloed van het Rijk 
zich primair op de woningbouw, daar deze voor 
een deel werd gefinancierd door specifieke 
uitkeringen. Dit was niet het geval voor cen-
trumfuncties waardoor de gemeente Utrecht 
hier veel meer de vrije hand in had. Het Rijk had 
wel bezwaren tegen de planning van een te 
gering aantal winkels en een te groot metrage 
kantoren. Uiteindelijk had dit echter geen 
gevolgen voor de plannen. Voor de realisatie was 
Utrecht wel afhankelijk van Rijksgoedkeuring 
voor de bouw van de diverse deelprojecten. Dit 
leverde uiteindelijk een aanzienlijke vertraging 
op.
De relatie van de gemeente Utrecht met de 
Provincie Utrecht kenmerkte zich voor de 
Tweede Wereldoorlog vooral door strijd. De 
gemeente vocht voor uitbreiding van haar 
grondgebied en de Provincie wilde meer invloed 
op de ruimtelijke inrichting van de stad. Pas vlak 
voor de oorlog kwam er een samenwerking tot 
stand waarmee het belang werd aangetoond 
voor de uitbreiding van Utrecht. Deze werd in 
1954 een feit. Vanaf deze periode kreeg de 
Provincie ook meer invloed op de ruimtelijke 
ordening in Utrecht. Opvallend is echter dat de 
Provincie, die hierbij werd gevoed door de 
hoofdingenieur-directeur van de directie van de 
Volkshuisvesting en Wederopbouw van de 
provincie Utrecht, zich hierbij niet richtte op de 
hoofdlijnen, maar vooral op details. Hierdoor 
had de Provincie uiteindelijk geen wezenlijke 
invloed op de planvorming van (Centrum) 
Kanaleneiland.
De ontwikkeling van het grootste deel van het 
centrum van Kanaleneiland kwam tot stand 
door Van Waning & Co en Philips Pensioenfond-
sen als belegger en opdrachtgever. Van Waning 
& Co ontwikkelde zowel het winkelcentrum als 
de woningen en kantoren. Beide partijen hadden 
nauwelijks invloed op de samenstelling van het 
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functionele programma en het stedenbouwkun-
dig plan. De enige poging om met een afwijkend 
plan te komen, werd door de gemeente de kop 
ingedrukt. Alleen op het architectonisch 
ontwerp was enige invloed mogelijk omdat dit 
werd aangestuurd door Van Waning & Co. Maar 
ook zijn ontwerpen werden door de gemeente 
gecontroleerd en dienden waar nodig aangepast 
te worden.

Net zoals bij Centrum Leyweg was de drijvende 
kracht achter de ontwikkeling van Centrum 
Kanaleneiland de gemeentelijke overheid. Deze 
bepaalde vrijwel alles. De locatie, het functionele 
programma, de branchering, het stedenbouw-
kundig ontwerp en het programma van eisen 
werden door de ambtenaren van de gemeente 
opgesteld. Hierbij werd sterk ingezet op de 
ontwikkeling van een wijkcentrum, ook al was 
het verzorgingsgebied gericht op het gehele 
stadsdeel Kanaleneiland. Tot aan de realisatie 
werd eventuele concurrentie met de binnenstad 
meestal niet als dreiging ervaren. Toch werd er 
niet voor gekozen om zo veel mogelijk centrum-
stedelijke functies te concentreren in het 
wijkcentrum, maar deze voor een deel te 
spreiden over Kanaleneiland. Het stedenbouw-
kundige karakter had hierbij duidelijk het 
primaat boven functionele afwegingen zoals 
agglomeratie-effecten. Van een brancherings-
commissie was in deze tijd nog geen sprake.
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8 » Nieuw Laakhaven in Den Haag

Na de behandeling van twee nieuwe centra die in 
de eerste periode na de Tweede Wereldoorlog zijn 
ontstaan, komen nu twee nieuwe centra aan bod 
die in de afgelopen decennia zijn gerealiseerd. Het 
voorliggende hoofdstuk behandelt het ontstaan van 
Nieuw Laakhaven in Den Haag en heeft betrekking  
op de periode waarin het belangrijkste deel van dit 
gebied tot stand kwam: tussen circa 1985 en 2000. 
Een tijd die wordt gekenmerkt door een aanzienlijke 
economische groei. 
Nieuw Laakhaven heeft een multifunctioneel 
karakter met onderwijsvoorzieningen, kantoren, 
woningen, winkels, horeca en bedrijven. Vooral door 
de hier gesitueerde Haagse Hogeschool (HHS), het 
Mondriaancollege en de Megastores heeft het gebied 
een stedelijke en regionale verzorgende functie. Nieuw 
Laakhaven is gesitueerd aan de rand van het historische 
centrum aan de achterzijde van station Hollands 
Spoor. Door de barrièrewerking van het spoor en het 
omliggende water is het gebied geïsoleerd gelegen 
en maakt het geen onderdeel uit van de binnenstad. 
Hierdoor kan Laakhaven ook vanuit het perspectief van 
situering aangemerkt worden als een nieuw centrum. 
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In dit hoofdstuk staat de toetsing van de tweede 
hypothese centraal: Doordat vanaf de jaren 
tachtig de (financiële) invloed van de private 
partijen op de stedelijke ontwikkeling sterk is 
toegenomen, is het aandeel van winkels in nieuwe 
centra die in deze periode zijn ontstaan relatief 
groot. Deze hypothese wordt aangenomen als uit 
de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is 
van een toename van het verdienvermogen van 
de lokale overheid. Ook dienen de private 
partijen een leidende rol te hebben in het 
planvormingsproces. Enerzijds door een 
vroegtijdige betrokkenheid in de planvorming, 
anderzijds door opdrachtgever te zijn voor de 
planologische en stedenbouwkundige ontwikke-
ling van het gebied. Tot slot dient sprake te zijn 
van het streven naar een relatief groot metrage 
detailhandel, omdat aan deze vorm van vastgoed 
het meeste verdiend kan worden. Mede hierdoor 

is, in vergelijking met de casestudies die in de 
periode van wederopbouw zijn ontstaan, het 
uiteindelijke winkelmetrage aanzienlijk groter.

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In de 
eerste paragraaf is het beleid geschetst waarbin-
nen Nieuw Laakhaven tot stand is gekomen. De 
tweede paragraaf beschrijft de aanleiding voor 
het ontstaan van dit gebied. Paragraaf 8.3 
behandelt het ontwikkelingsproces dat heeft 
geleid tot Laakhaven Hollands Spoor en 
paragraaf 8.4 dat van Laakhaven Centraal. 
Vervolgens is in paragraaf 8.5 het krachtenveld 
geanalyseerd tussen de actoren die verantwoor-
delijk waren voor het ontstaan van Nieuw 
Laakhaven. Het hoofdstuk sluit af met een 
toetsing van de hypothesen en enkele aanvullen-
de conclusies.

Figuur 8.1 » Huidige situatie Nieuw Laakhaven 
Bron: www.openstreetmap.org
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8.1 » Beleidskader

In het Streekplan Zuid-Holland-West (PPDZH, 
1973) werd het Rijksbeleid van gebundelde 
deconcentratie geïnterpreteerd als een hoog-
waardige vorm van concentratie met metropool-
vorming in de city van de stadsgewesten met een 
zeer hoog verzorgingspeil. Hiervoor was een 
stedelijk gebied nodig met 1,5-2 miljoen inwo-
ners dat niet aaneengesloten hoefde te zijn. 
Hierbinnen moest sprake zijn van een stringente 
hiërarchische opbouw van centra in de vorm van 
stadsgewestelijke hoofdcentra (city), stadsge-
westelijke nevencentra (stadscentra), subcentra 
(stadsdeelcentra) en wijk- c.q. dorpcentra. De 
nevencentra en subcentra vulden het stadsge-
westelijk hoofdcentrum aan. Daarnaast werd 
gestreefd naar ruimtelijke randvoorwaarden die 
het gebruik van het openbaar vervoer stimuleer-
den. 
Voor Den Haag constateerde de Provincie dat de 
regionale functie afnam door een daling van het 
aantal inwoners. Ze vreesde dat ook de betekenis 
van stadscentra af zou nemen ten gunste van 
stadsdeelcentra en regionale centra. Om deze 
ontwikkeling af te remmen wilde de Provincie 
de binnensteden versterken en, met uitzondering 
van het centrum van Zoetermeer, geen nieuwe 
stads- of stadsdeelcentra stichten. Ook uitbrei-
ding van stadsdeelcentra zoals Leidsenhage en 
In de Bogaard was ongewenst. De Provincie was 
bovendien tegenstander van perifere detailhan-
del. (PPDZH, 1977; Provinciale Raad voor de 
Ruimtelijke Ordening in Zuid-Holland, 1979). 
Ook in de jaren tachtig was het beleid van de 
Provincie (1982) gericht op functiebehoud en 
-versterking van de steden. Door in en bij de 
steden woningen te ontwikkelen diende de 
migratie uit het stedelijk gebied teruggedrongen 
te worden. Naast stadsvernieuwing speelde 
verdichting hierbij een belangrijke rol. In dit 
kader diende ook voldoende ruimte voor 
bedrijven te worden geboden op korte afstand 
van de stedelijke bevolking. Onder andere door 
de kantorenvoorraad te vernieuwen, vooral op 
locaties die aansloten op de hoofdinfrastructuur. 

Ook hier was een intensief gebruik van de 
ruimte van belang (compacte stad). Volgens de 
Provincie was de herontwikkeling van verouder-
de bedrijventerreinen, zoals Laakhavens in Den 
Haag, van groot belang. Van versterking van 
stadsdeel, wijk- en dorpcentra kon geen sprake 
meer zijn, anders dan in aantoonbare achter-
standssituaties. Zoetermeer moest niet langer 
fungeren als opvanglocatie voor Den Haag, maar 
zich ontwikkelen tot een zelfstandig functione-
rende stad (Provincie Zuid-Holland, 1987).
Het detailhandelsbeleid was sterk gericht op 
bescherming van de stedelijke centra. In lijn met 
het Rijksbeleid werd op perifere locaties slechts 
een beperkt aantal branches toegelaten met 
explosieve of volumineuze goederen. De 
Provincie was ook zeer terughoudend ten 
opzichte van meubelboulevards buiten de 
centrumgebieden (GS, 1986; Gemeente Den 
Haag, 1991). Ook in de jaren negentig was het 
beleid van de Provincie sterk gericht op de 
concentratie van detailhandel in centra. Bij de 
introductie van het nieuwe Rijksbeleid voor 
GDV onderschreef de Provincie vooral dat 
(samenwerkende) gemeenten en de Provincie 
verantwoordelijk waren voor het operationalise-
ren van het PDV- en GDV-beleid en stelden voor 
hier gezamenlijk onderzoek naar te verrichten 
en regionale visies te ontwikkelen (Provinciale 
Staten van Zuid-Holland, 1994).

Beleid gemeente Den Haag 

Door suburbanisatie van de bevolking in 
combinatie met het deconcentratiebeleid van het 
Rijk raakte de gemeente Den Haag (1988) in de 
jaren zestig en zeventig een kwart van haar 
inwoners kwijt. Hierdoor stond de regionale 
centrumfunctie onder druk. Den Haag wilde dit 
proces begin jaren tachtig keren met stedelijke 
ontwikkeling, maar kampte met gebrek aan 
ruimte. Volgens de Gemeente (1981) diende dat 
opgelost te worden door uitbreiding en intensive-
ring van het grondgebied. In die lijn paste ook het 
wijzigen van bestemmingen ten gunste van 
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wonen en stedelijke verdichting. In deze periode 
was Den Haag nog voorstander van een sprei-
ding van de kantorenvoorraad over het stadsge-
west om zo het regionale wegennet evenwichti-
ger te belasten. Door de verkantorisering van 
woonpanden stond de gemeente kritisch 
tegenover kantorenvestiging. Voor de voorzie-
ningen was het beleid gericht op versterking van 
de binnenstad. In dit kader vond de gemeente de 
uitbouw van nevencentra ongewenst. In de 
gemeentelijke Kantorenstrategie (SOGZ, 1984) 
was sprake van een terughoudend beleid voor de 
nieuwbouw van kantoren om zo overaanbod te 
voorkomen. Wel diende sprake te zijn van 
continuering van de nieuwbouw om zo fluctua-
ties op te kunnen vangen. De voorkeur ging uit 
naar openbaarvervoersknooppunten zoals 

station Hollands Spoor. Vanaf het midden van de 
jaren tachtig zette de gemeente Den Haag (1985) 
in op vier ‘toplocaties’: het Spuikwartier, 
Centraal Station e.o., het Congresgebouwgebied 
en (een deel van) het gebied rondom Hollands 
Spoor. In de nota Hart voor Den Haag (Gemeen-
te Den Haag, 1989a) werd geconstateerd dat door 
het verdwijnen van werkgelegenheid naar de 
randen van de stad het fundament van de 
binnenstad werd aangetast. Om deze situatie te 
verbeteren, wilde de gemeente de economie 
terugbrengen naar de binnenstad. Dit diende 
vorm te krijgen door een winkelcentrum met een 
(inter)nationaal aantrekkende functie, 1.000 
nieuwe woningen, een verbeterde bereikbaar-
heid, een hoogwaardige openbare ruimte en 
versterking van het toerisme. Om de positie van 

Om de positie van de binnenstad te versterken werd in de Structuurschets Haagse Agglomeratie  
aangegeven dat Scheveningen en het congresgebouwgebied niet verder uitgebreid dienden te worden met 
voorzieningen die eigenlijk in de binnenstad thuishoorden: Scheveningen Bad
Bron: Auteur
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de binnenstad te versterken, werd in de Struc-
tuurschets Haagse Agglomeratie (SOGZ,1989) 
aangegeven dat Scheveningen en het Congresge-
bouwgebied niet verder uitgebreid dienden te 
worden met voorzieningen die eigenlijk in de 
binnenstad thuishoorden. Er waren locaties voor 
51.000 woningen nodig en de kantoren dienden 
geconcentreerd te worden in het Spuikwartier, 
CS/Utrechtsebaan en de Schenkstrook. Perifere 
kantorenontwikkelingen werden vanaf nu als 
bedreigend gezien voor de positie van de centrale 
stad. Door arbeidsplaatsen rond NS-stations te 
concentreren, zou de groei van het autoverkeer 
worden beperkt. Ook in de kantorenstrategie van 
1992 werd ingezet op een concentratie van kanto-
ren rond knooppunten van openbaar vervoer en 
bij hoofdwegen als deze goed door het openbaar 
vervoer waren ontsloten. Laakhaven Hollands 
Spoor werd aangewezen als een locatie met 
prioriteit voor kantorenontwikkeling (Gemeente-
raad Den Haag, 1992a). Ook het detailhandelsbe-
leid van de gemeente was sterk gericht op 
concentratie in de winkelcentra. In de nota 
Detailhandel uit 1992 was opgenomen dat 
grootschalige niet-volumineuze detailhandel op 
een perifere locatie alleen toegestaan was als 
deze vestiging zeer waardevol was voor de 
versterking van de regionale positie van Den 
Haag, dan wel dat de betreffende branche niet of 
nauwelijks een versterking van de winkelcentra 
vormde (Martini, 1993a). Ook in de periode 
daarna was het beleid van de gemeente sterk 
gericht op een verdere versterking van de 
binnenstad (Gemeente Den Haag, 2000).

8.2 »  Aanleiding voor het ontstaan 
van Nieuw Laakhaven

Als gevolg van de industriële revolutie ontstond 
er aan het einde van de 19e eeuw schaalvergro-
ting van bedrijven en van de binnenvaart 
waardoor de binnenstad van Den Haag niet 
langer toereikend was als vestigingsplaats. Het 
bedrijfsleven initieerde daarom een plan voor de 
aanleg van een binnenhaven en een zeehaven. 

De gemeente was in eerste instantie nauwelijks 
geïnteresseerd maar ging hier uiteindelijk toch 
mee aan de slag. In 1891 diende de directeur 
Gemeentewerken, Isaac Anne Lindo, een plan in 
voor een binnenhaven. Ondanks geduchte 
tegenstand van ondermeer de Kamer van 
Koophandel stelde het gemeentebestuur dit plan 
vast. Het Laakhavengebied werd tussen 1902 en 
1930 ontwikkeld (Havelaar & Spork, 1991). Als 
gevolg van een sterke toename van het weg-
transport en verdere schaalvergroting in de 
scheepvaart raakte de Laakhaven in de periode 
na de Tweede Wereldoorlog in onbruik. Dit ging 
samen met veroudering van de opstallen en het 
verdwijnen van diverse industriële bedrijven. 

8.2.1 »  Herstructurering  
bedrijventerrein

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was het 
Laakhavengebied verpauperd. Hans Reijnen 
(2012) die tussen 1982 en 1994 achtereenvolgens 
directeur was van de gemeentelijke dienst 
Stadsontwikkeling, Stadsontwikkeling- Grond-
zaken (SOGZ) en Ruimtelijke en Economische 
Ontwikkeling (REO) typeerde het als: ‘een 
geïsoleerd gebied, een ‘no go area’ met onder 
andere een tippelzone’. Private partijen wilden 
daarom volgens hem niet in het gebied investe-
ren. Aangezien de erfpachtrechten in de jaren 
tachtig af zouden lopen, kwam eind jaren 
zeventig de toekomst van het gebied ter sprake. 
Hierdoor was het juridisch gemakkelijk om de 
percelen te verwerven, al was het wel kostbaar 
omdat alle erfpachters en huurders gecompen-
seerd moesten worden voor de schade die ze 
door de verwerving opliepen. In de bedrijvenno-
ta uit 1978 was een ernstig tekort aan vervangen-
de bedrijfsruimte voor bedrijven uit het stads-
vernieuwingsgebied geconstateerd (Kamer van 
Koophandel Den Haag e.a.,1987). Het Laakha-
vengebied had in die periode, ondanks de 
verpaupering, een belangrijke functie voor de 
opvang van deze bedrijven. Vanuit dit perspec-
tief bestond er bij Grondzaken weerstand tegen 
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de herstructurering van het gebied. Ook politiek 
stond het niet hoog op de agenda. Alle aandacht 
was gericht op de vernieuwing van het centrum 
(Blitz, 2012).
In de periode daarna was sprake van een 
economische crisis die resulteerde in een hoge 
werkloosheid. In combinatie met de ruimtenood 
van Den Haag maakte dit de herstructurering 
van het Laakhavengebied urgent. In januari 1982 
kwam een ‘Globaal advies ten aanzien van de 
herstructurering oude industriegebieden’ 
gereed. Het rapport constateerde dat er te weinig 
industrieruimte was en stelde daarom voor de 
beide insteekhavens te dempen (Havelaar & 
Spork, 1991). In 1985 werd door de gemeenteraad 
(1987a) de Plangroep Laakhaven-Binckhorst 
ingesteld die bestond uit vertegenwoordigers 

van de gemeente, het bedrijfsleven en bewoners. 
De plangroep had tot taak om een plan van 
aanpak op te stellen en beleid te ontwikkelen 
voor het gebied. Op 16 februari 1986 stemde de 
gemeenteraad in met de aanpak voor de her-
structurering van het Laakhavengebied waarbij 
de bedrijvenbestemming gehandhaafd bleef. 
Ook het bedrijfsleven schaarde zich achter het 
plan.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1986 trad 
een links college aan dat bestond uit vijf wethou-
ders van de PvdA, een van Groen Links en een 
van D66. De PvdA-wethouders waren Adri 
Duijvestein (Ruimtelijke ordening), Constant 
Martini (Economische Zaken), Jan Heemskerk 
(Onderwijs), Gerard Van Otterlo (Volkshuisves-
ting) en Fré Vooys-Bosma (Emancipatie, P & O). 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1986 trad een links college aan: v.l.n.r.  R. Vlaanderen (D‘66); G.F. van 
Otterloo (P.v.d.A.); A.Th. Duivesteijn (P.v.d.A.); J.A.R. Heemskerk (P.v.d.A.); burgemeester A.J.E. Havermans; 
C.V. Martini (P.v.d.A.); mevrouw F.A.G. Vooys-Bosma (P.v.d.A.) en A.J.A. Verduyn Lunel (Links Den Haag)
Bron: AD
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Het was gemiddeld een jong en ambitieus 
college. Volgens Heemskerk waren de PvdA- 
wethouders ‘door hun uiteenlopende karakters 
gepolariseerd. Niemand was in staat hen te 
binden. Ook de burgemeester had die mogelijkhe-
den niet. Ze rolden af en toe over straat, maar 
afzonderlijk bereikten ze veel. Ze waren trots op dit 
zogenaamde ‘Programcollege’. Ze beseften dat 
deze constructie eenmalig was en dat gaf een 
enorme ‘schwung’; een college van idealisme en 
creativiteit’. Het college ging aan de slag met een 
flink aantal grote projecten die werden verdeeld 
onder de wethouders. Zo ging Adri Duijvestein 
aan de slag met o.a. het nieuwe stadhuis en 
Constant Martini met het Laakhavengebied. Het 
Programcollege viel in 1989. Daarna trad weer 
een breed college aan.

8.2.2 » Planvorming Laakhavengebied

Medio jaren tachtig kwam onder het bewind van 
de minister van Onderwijs en Wetenschappen, 
Wim Deetman, beleid voor het hoger onderwijs 
tot stand dat was gericht op schaalvergroting, 
taakverdeling en concentratie. Op het moment 
dat Jan Heemskerk aantrad als wethouder van 
onderwijs bij de gemeente Den Haag, was er 
reeds sprake van verkenningen voor een fusie 
tussen de 14 HBO-instellingen in Den Haag, die 
op dat moment over verschillende locaties 
verdeeld waren. Heemskerk (2012): ‘Toen ik in 
1986 begon als wethouder had de projectgroep 
Vredeling haar eindrapport gereed. Bij een eerste 
bijeenkomst merkte ik dat er veel weerstand 
bestond bij het bijzonder onderwijs. Ik ging na hoe 
dit kwam en wat bleek was dat de directeur van de 
dienst Onderwijs, de heer Spaa, een zeer dominan-
te rol speelde en had aangegeven dat hij na de fusie 
directeur van de gefuseerde scholen wilde worden. 
Blijkbaar was dit niet goed gevallen. Hierop greep 
ik in en schoof Spaa bij de onderhandelingen aan 
de kant. Dit verstoorde de verhoudingen tussen 
ons. Maar bij het ministerie van Onderwijs viel dit 
goed. Ik stelde een nieuw coördinatieteam in en 
daarna liep het als een trein.’ In februari 1987 

besloten alle 14 Haagse HBO-instellingen te 
fuseren tot de Haagse Hogeschool (HHS). Dit 
leidde tot een van de grootste HBO-instellingen 
in Nederland met 11.000 studenten en 1.100 
personeelsleden (Gemeenteraad Den Haag, 
1987a; Martini, 1991a). Om intersectorale 
samenwerking en efficiency in de bedrijfsvoe-
ring te bevorderen ging de voorkeur uit naar een 
centrale locatie voor de huisvesting van de 
instellingen die in meer dan 20 verspreid 
gelegen panden gehuisvest waren (Gemeente 
Den Haag, 1987). 
Constant Martini kwam met het idee om de 
nieuwe huisvesting van de HHS in Laakhaven te 
concentreren. In eerste instantie was Heems-
kerk hier geen voorstander van vanwege de 
achterstandssituatie van het gebied en prefereer-
de hij een locatie tussen Den Haag en Zoeter-
meer. Maar na een aantal gesprekken met 
Martini raakte Heemskerk enthousiast. Vooral 
de situering nabij station Hollands Spoor vond 
hij positief. Zeker omdat Deetman kort daarvoor 
de gratis OV-jaarkaart voor studenten had 
geïntroduceerd. Eind 1986 werd onderling 
besloten om de HHS in Laakhaven te vestigen 
(Heemskerk, 2012; Van Gameren, 2007). Eveline 
Blitz (2012), de voormalige directeur van het 
grondbedrijf van SOGZ: ‘Door dit besluit kwam 
de herontwikkeling van Laakhavens op gang. De 
afdeling Verkeer was al enige tijd bezig met een 
onderdoorgang van station Hollands Spoor naar 
het Laakhavengebied. Door de plannen voor de 
HHS werd dit voor de NS ineens aantrekkelijk ’. 
Volgens Martini (1986, 2012) was het een 
Keynesiaanse ingreep om in Laakhaven nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk te maken. Zijn 
verwachting was dat het ministerie van Onder-
wijs substantieel bij zou dragen aan de ontwik-
keling. Martini (2012): ‘Alleen de werkgelegenheid 
van de HHS compenseerde al de arbeidsplaatsen 
die uit Laakhaven Hollands Spoor zouden verdwij-
nen. Dit vergemakkelijkte de discussie. De 
onderwijssectie in de gemeenteraad vond het een 
geweldig plan.’ 
In deze periode speelde tevens een initiatief van 
de Nederlandse Middenstands Bank (NMB) 
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voor een particulier gefinancierde Informatica 
Universiteit (Deetman, 2013). De achtergrond 
was het structurele tekort aan goed geschoolde 
Informatica Specialisten. De opleiding zou 
bestaan uit een dagopleiding van twee jaar voor 
mensen met een aantal jaren ervaring in de 
informatica en een onderdeel dat voorzag in 
korte cursussen, research en consultancy. Het 
idee was om deze opleiding samen met de HHS 
in Laakhaven te situeren. Den Haag stelde zich 
samen met 22 andere steden kandidaat voor de 
vestiging van de opleiding, stelde 4,5 miljoen 
gulden beschikbaar en werd geselecteerd 
(Gemeenteraad Den Haag, 1987b en 1988a). 
Ook Deetman (2013) kreeg een verzoek voor 
financiële steun in de startfase: “Op dat verzoek 
ben ik niet ingegaan. Ik meende dat informatica 
bovenal in samenhang met de disciplines binnen 

de universiteiten aan de orde diende te komen. Het 
ging mij toen vooral om een geïntegreerde 
benadering. Daaraan werd niet voldaan in een 
‘mono-universiteit’”. De opleiding voor 200 
studenten ging in september 1987 van start, 
maar werd niet voortgezet omdat de partijen het 
niet eens werden over de onderwijskundige en 
financiële risico’s (Gemeenteraad Den Haag, 
1987b en 1988a).

Op 12 mei 1986 ging de gemeenteraad (1987b) 
met een nipte meerderheid akkoord met het 
beleidsprogramma 1986-1990 van het Program-
college. In Laakhaven werd ingezet op een 
combinatie van onderwijsvoorzieningen, 
woningen en reconstructie van de bedrijventer-
reinen. De aangrenzende locaties Slachthuister-
rein en Trekvlietplein werden aangewezen als 

In 1988 kwam voor Laakhaven Hollands Spoor een stedenbouwkundig plan tot stand
Bron: Gemeente Den Haag, DSO
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grootschalige woningbouwlocaties. Het 
openbaar vervoer naar het Laakhavengebied zou 
verbeteren en er werd een reconstructie van de 
Neherkade en de Rijswijkseweg ingezet om de 
bereikbaarheid over de weg te verbeteren. 
De Plangroep Laakhaven-Binckhorst was 
onaangenaam verrast over de plannen en 
verzette zich vooral tegen de woningbouw op 
het Slachthuisterrein en het voorstel voor een 
HBO-concentratie in Laakhaven. Het bedrijfsle-
ven was voorstander van herstructurering van 
het Laakhavengebied maar wilde geen functie-
wijziging. Vooral omdat er in Den Haag een 
groot tekort was aan traditionele bedrijventer-
reinen. Deze situatie leidde tot een patstelling 
tussen het bedrijfsleven en de gemeente. De 
Kamer van Koophandel e.a. (1987) kwam met 
een alternatief plan dat voorzag in een locatie 
van de HHS tussen station Laan van Nieuw Oost 
Indië en station Mariahoeve, of in de vorm van 
hoogbouw en overbouwing van het spoor bij 
station Hollands Spoor. Woningen konden 
volgens de Kamer rond het nieuwe station 
Moerwijk aan de rand van het bedrijventerrein 
tot stand komen.
Maar het mocht niet baten. De gemeente ging 
door op de ingezette weg en publiceerde in 1987 
de nota ‘Study & Work Park’. Hierin werd een 
concept geschetst voor het Laakhavengebied 
met de vestiging van de HHS en de Informati-
ca-universiteit. Deze instituten zouden een 
sterke spin-off genereren van bedrijven in de 
Informatica en hoogwaardige technologie. 
Daarom diende voorzien te worden in hoog-
waardige bedrijfsruimten en kantoren. Met deze 
invalshoek werd in Laakhaven Hollands Spoor 
definitief afscheid genomen van een herontwik-
keling tot een traditioneel bedrijventerrein. In de 
nota 'Study &Work’ werden tevens de eerste 
stedenbouwkundige contouren geschetst die 
uiteindelijk sterk bepalend waren voor het 
uiteindelijke project. De strook langs de Rijs-
wijkseweg/Fijnjekade diende bebouwd te 
worden met losse hoogbouwelementen op ruime 
afstand van elkaar zodat het achterliggende 
gebied goed zichtbaar zou zijn. Het water van de 

Laakhaven diende gehandhaafd te blijven omdat 
dit extra kwaliteit aan het gebied gaf. Langs de 
Waldorpstraat diende een hoog gebouw tot 
stand te komen met op de hoek van het Leegh-
waterplein een extra hoogteaccent. Ter hoogte 
van het station was een volwaardige stationsen-
tree gepland met een relatie naar het achterlig-
gende schiereiland (Gemeente Den Haag, 1987). 

De plannen vormden de basis voor de Tussen-
rapportage Laakhaven-Binckhorst die op 29 juni 
1987 door de gemeenteraad (1987b, 1993a) werd 
vastgesteld. Volgens deze nota bood het fusie-
proces binnen het HBO en de Informatica 
Universiteit een unieke en eenmalige kans een 
zodanige impuls te geven aan Laakhaven, dat 
het bedrijfsleven gestimuleerd zou worden te 
investeren en dit gebied ook op langere termijn 
zijn economische betekenis zou behouden. Een 
locatie van de HHS buiten het Laakhavengebied 
zou dit effect niet genereren. Een locatie boven 
het spoor was volgens de gemeente financieel- 
technisch onhaalbaar en stedenbouwkundig 
onwenselijk. Naar aanleiding van een ingedien-
de motie beloofden Burgemeester en Wethou-
ders van Den Haag (B&W) om de gemeenteraad 
op korte termijn een bedrijventerreinenstrategie 
voor te leggen. Bovendien werd toegezegd op het 
Slachthuisterrein twee hectare te behouden voor 
bedrijven in de plint van het woongebouw (De 
Lamel) langs de Neherkade. Voor het gebied 
Laakhaven Hollands Spoor werd besloten in het 
verlengde van het Leeghwaterplein een tunnel te 
realiseren voor openbaar vervoer en langzaam 
verkeer en ter hoogte van het station een 
voetgangerstunnel. Het gebied zou verder 
bestemd worden voor de HHS en zo mogelijk 
ook voor de Informatica Universiteit. Daarnaast 
voor overige instellingen, bedrijven, kantoren en 
woningen (tussen de Rijswijkseweg en Fijnjeka-
de). Voor Laakhaven Centraal werd besloten om 
dit gebied te herstructureren als bedrijventer-
rein voor alle typen bedrijven. Nieuwe detail-
handel werd alleen toegestaan langs de Wal-
dorpstraat en Calandstraat als het volumineuze 
detailhandel betrof. Bij de uitwerking van de 
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plannen zou de mogelijkheid tot woningbouw 
langs de kaden worden betrokken.

In 1988 deed de VVD nog een ultieme poging het 
Laakhavengebied te behouden als regulier 
bedrijventerrein. In de nota Schuiven met 
Ruimte (VVD, 1988) stelde ze voor de HHS te 
ontwikkelen op de Schenkstrook of op de 
Lavi-kavel. Maar hier was geen meerderheid 
voor in de gemeenteraad. Wel was dit aanleiding 
om de relatie met het bedrijfsleven te herstellen 
door middel van een nieuwe start van de 
Plangroep Laakhaven-Binckhorst (Gemeente-
raad,1988b). 

Nog in hetzelfde jaar kwam voor het deelgebied 
Laakhaven Hollands Spoor (20 ha) een steden-
bouwkundig plan tot stand (SOGZ, 1988). Dit 
was gebaseerd op 400 woningen langs de 
Fijnjekade in torens van 13 verdiepingen, 
kantoren tussen de Leeghwaterkade en station 
Hollands Spoor en op het schiereiland de HHS 
en kantoren. Het bestaande gebouw van het 
Rode Kruis bleef gehandhaafd. Er zou een 
ondergrondse parkeergarage gerealiseerd 
worden en een passantenhaven aan de Laakka-
de. Het jaar daarop bepaalde de dienst Volks-
huisvesting (1989) dat de woningen voor 50% in 
de sociale huur gerealiseerd dienden te worden 
en 50% in de premiekoopsector. Ook het aantal 
kamers per woningtype werd bepaald. Woning-
bouwvereniging De Goede Woning werd 
aangewezen als opdrachtgever voor de sociale 
woningbouw. De premiekoopwoningen konden 
worden betrokken in een selectieprocedure van 
marktpartijen.

8.3 »  Het ontwikkelingsproces van 
Laakhaven Hollands Spoor

Nieuw Laakhaven bestaat uit Laakhaven 
Hollands Spoor, Laakhaven Centraal en Laakha-
ven West. De ontwikkeling van Laakhaven 
Hollands Spoor is in deze paragraaf beschreven 
en Laakhaven Centraal komt in paragraaf 8.4 
aan bod. Laakhaven West valt buiten het 
plangebied.
Laakhaven Hollands Spoor kwam tot stand door 
middel van twee gebiedsontwikkelingen. Deze 
kenmerkten zich door verschillende doelstellin-
gen, programma’s, financieringsconstructies en 
ontwikkelingsprocessen. Het ene gebied betrof 
de Haagse Hogeschool met bijbehorende 
openbare ruimte. Het andere bestond uit het 
overige deel van Laakhaven Hollands Spoor. 
Hier kwamen woningen, kantoren en voorzie-
ningen tot stand. Voor deze ontwikkeling was 
sprake van samenwerking tussen de gemeente 
Den Haag, Amstelland Vastgoed en Wilma 
Vastgoed. Maar deze ontwikkelden niet het 
gehele gebied. Diverse deelprojecten werden 
door andere projectontwikkelaars gerealiseerd, 
of door eigenaargebruikers. 

8.3.1» De Haagse Hogeschool

Voor de vestiging van de HHS in Laakhaven was 
de financiering een heet hangijzer. Hiervoor 
werd een beroep gedaan op het ministerie van 
Onderwijs. Zowel de burgemeester van Den 
Haag, Ad Havermans, als Jan Heemskerk (2012) 
kenden Wim Deetman vrij goed en gingen bij 
hem op gesprek. Ze toonden hem schetsen van 
de HHS in combinatie met kantoren voor 
Rijksinstellingen. Maar dit plan was volgens 
Deetman (2012) veel te duur. Bovendien was er 
op dat moment nog sprake van een deconcentra-
tiebeleid van Rijksinstellingen. Deetman was in 
eerste instantie een tegenstander van een locatie 
van de HHS in het verpauperde Laakhavenge-
bied. Wel was hij enthousiast over de nabijheid 
van station Hollands Spoor in verband met de 
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invoering van de gratis OV-jaarkaart voor 
studenten. Uiteindelijk ging Deetman overstag. 
Er waren echter onvoldoende rijksmiddelen 
beschikbaar om de nieuwbouw te financieren. 
Het proces moest daarom volgens hem niet te 
snel en in stappen plaatsvinden. Hij stelde voor 
om de MBO-instellingen in Den Haag zo ver te 
krijgen om te verhuizen naar de achterblijvende 
HBO-gebouwen. Als dat zou lukken was hij 
bereid om de reservering op de bouwbegroting 
voor MBO-instellingen over te hevelen naar de 
nieuwbouw van de HHS. Daarnaast zou hij dan 
ook het geld op de HBO-begroting aanwenden 
(Heemskerk, 2012). Deetman (2012): ‘Ambtelijk 
bestond hiervoor bij het Rijk grote terughoudend-
heid omdat er een systeem werd gehanteerd met 

urgentiepunten dat bepaalde wanneer een 
onderwijsinstelling aan de beurt was voor een 
bijdrage uit het bouwbudget. Dit kwalitatieve 
systeem ging hier dwars doorheen’. Een jaar lang 
werd er onderhandeld tussen het Rijk en de 
gemeente. Het oorspronkelijke bedrag werd 
sterk teruggebracht. Deetman weigerde onder 
andere de financiering van de forse publieke 
parkeergarage waarvan de omvang was afgeleid 
van het programma van de HHS voor het 
autogebruik van docenten en studenten volgens 
de geldende parkeernormen (Dienst Ruimtelijke 
en Economische Ontwikkeling (REO,1994a). Hij 
was van mening dat hij met de invoering van de 
OV-jaarkaart al voor het vervoer van de studen-
ten had betaald. Uiteindelijk bleef er nog een 

De HHS nodigde vijf architectenbureaus uit voor het maken van een stedenbouwkundig plan. Atelier PRO 
werd gekozen en maakte een ontwerp dat was opgebouwd uit een ruim plein tussen station Hollands Spoor en 
de HHS op het schiereiland (1990)
Bron: SADH
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In september 1996 werd het gebouw van de HHS opgeleverd
Bron: Auteur

tekort van fl. 20 miljoen. over op de grondexploi-
tatie. Martini (2012) maakte met Deetman de 
afspraak om dit bedrag samen te delen.
In september 1989 viel het kabinet. De dag 
voordat Deetman demissionair werd, tekende hij 
het contract voor de financiering van de 
nieuwbouw van de HHS. De totale investering 
bedroeg fl. 163 miljoen. Hiervan droeg het 
ministerie van Onderwijs zo’n 140 miljoen bij 
(HHS, 1991). Na het vertrek van Deetman 
probeerde de nieuwe minister van Onderwijs, Jo 
Ritzen, uit bezuinigingsoverwegingen de 
overeenkomst terug te draaien, maar dat was 
niet meer mogelijk (Heemskerk, 2012). 

De nieuwe voorzitter van de HHS was Albert 
Jan Peters. Hij was directeur Bouwzaken van 
het voortgezet onderwijs bij het ministerie van 

Onderwijs en tevens lid van Provinciale Staten 
van Zuid-Holland. In eerste instantie was ook 
hij tegen de vestiging van de nieuwe huisvesting 
in Laakhaven en wilde liever een locatie aan de 
rand van de stad (Steenweg, 2012). Ook de 
scholen verzetten zich, vooral door de tippelzo-
ne die als bedreiging werd gezien voor studenten 
en personeel. Maar zowel Peters als de scholen 
volgden uiteindelijk het besluit van het gemeen-
tebestuur (Heemskerk, 2012). 
Voor de uitvoering werd een projectgroep 
ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van 
de gemeente en het HBO. Heemskerk: ’Het was 
een complex proces, een schuifoperatie avant la 
lettre met als resultaat een win-win-situatie’. Nu 
er zekerheid bestond over de bouw, stelde de 
HHS aan de gemeente voor om een gezamenlij-
ke stedenbouwkundige werkgroep te starten, 
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waarbij werd aangesloten bij de hoofdlijnen van 
het schetsplan van Bureau Centrum Heren-
gracht. In essentie ging dit uit van een eigen 
identiteit van de verschillende gebouwen voor de 
diverse sectoren, een goede fysieke aansluiting 
met de stad, een multifunctioneel gebied, water 
als hoogwaardig element in de openbare ruimte, 
geen autoverkeer, gebouwde parkeervoorzienin-
gen en samenhang door vergelijkbare bouw-
hoogten met een maximum van 35 meter. 
Daarnaast diende, vanwege het intensieve 
gebruik, veel aandacht uit te gaan naar het 
materiaal en de detaillering van gebouwen en 
openbare ruimte (HHS, 1989). In eerste instantie 
was er sprake van een gebouw van 55.000 m2, 
maar door nieuwe studentenprognoses werd dit 
verhoogd naar 85.000 m2. De HHS (1991) vroeg 
hiervoor aanvullende financiering bij het 
ministerie van Onderwijs en ontving circa 10 
miljoen extra (Martini, 1991a). 
De HHS nodigde vijf architectenbureaus uit 
voor het maken van een stedenbouwkundig plan. 
Atelier PRO (1991) werd verkozen en maakte een 
ontwerp dat was opgebouwd uit een ruim plein 
tussen station Hollands Spoor en de HHS op het 
schiereiland. Het plein was omrand door twee 
kantoorwanden. De overgang tussen het plein en 
de havenarm was vormgegeven door een met 
water doorsneden plateau. Het havenbekken van 
de Laakhaven was een essentieel onderdeel van 
de ruimte. Langs de kaden waren woongebou-
wen gesitueerd met daartussen een stadspark en 
sportvoorzieningen. Het gebouw voor de HHS 
was ovaal van vorm. Het gebied was autovrij en 
voorzien van een ondergrondse parkeergarage.

Op 19 juni 1993 werd de bouwvergunning 
afgegeven. Na langdurige onderhandelingen was 
overeengekomen dat de gemeente de bouwrijpe 
grond leverde en zorg droeg voor de brugverbin-
dingen en openbare ruimte (B&W, 1993). De 
invulling van de commerciële ruimten werd 
gezamenlijk door de gemeente en de HHS 
vastgesteld. De HHS liet voor eigen rekening en 
risico het voorlopige en definitieve ontwerp 
opstellen. De gemeente realiseerde de onder-

grondse parkeergarage voor 1.400 plaatsen en de 
HHS verplichtte zich voor de afname van 300 
parkeerplaatsen. De bouw van de HHS werd 
door middel van een niet-openbare procedure 
met voorafgaande selectie aanbesteed (Gemeen-
te Den Haag, 1992a en 1994). In september 1996 
werd het gebouw van de HHS opgeleverd. 

8.3.2 » Kantoren en woningen

Direct na het akkoord in het najaar van 1989 
voor de bouw van de HHS nodigde de gemeente 
vijf projectontwikkelaars uit om een aanbieding 
te doen om Laakhaven Hollands Spoor te 
herontwikkelen. Een van hen vond het gebied te 
groot en twee ontwikkelaars vielen af in de 
selectie (Haagsche Courant, 1990). Wilma 
Vastgoed en Amstelland Vastgoed bleven over. 
Wilma Vastgoed (1989) gaf in haar aanbiedings-
brief aan bereid te zijn om naast de ontwikkeling 
van woningen tevens te participeren in het 
bouw- en woonrijp maken van het gebied. Ze 
onderschreef de uitgangspunten van de gemeen-
te voor de woningen maar had wel enige reserve 
voor de ontwikkeling van kantoren. Hiervoor 
was nader onderzoek nodig. Wel was ze van 
mening dat het belang van stationslocaties voor 
kantoren zou toenemen. Als het gebied ontwik-
keld zou worden tot een hoogwaardig vesti-
gingsgebied, was dit in haar ogen kansrijk voor 
kantorenontwikkeling. Amstelland Vastgoed 
(AVG, 1989) leverde naast de aanbiedingsbrief 
een planboek met een marktvisie en een eerste 
aanzet tot concretisering van de voorstellen van 
de gemeente. Bovendien diende ze een maquette 
in. Ze was van mening dat de ontwikkeling van 
het gebied financieel-economisch haalbaar was 
als er een omvangrijk commercieel volume en 
hoogwaardige woningbouw kon worden 
gerealiseerd. Ze zag mogelijkheden voor 1.000 
woningen en kantoren voor internationale 
bedrijven in woon- en kantoortorens. Het hoge 
snelheidstreinstation en het water vormden 
hiervoor in haar optiek een passende entourage. 
Ze zegde een bedrag van 1 miljoen gulden toe als 
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bijdrage aan de financiering van de onrendabele 
top (Van Lente, 2012). Het Haagse aannemings-
bedrijf HABO voelde zich gepasseerd en 
beschuldigde Martini (2012) van corruptie. 
Martini zou zijn gefêteerd met een reisje op de 
boot van André Baar in Malaga. Baar was 
bestuursvoorzitter van NBM Amstelland, waar 
Amstelland Vastgoed deel van uitmaakte. De 
zaak werd behandeld in de ‘driehoek’ maar 
volgens Martini klopte de beschuldiging niet. 

De gemeente wilde een publiek-private samen-
werking aangaan met zowel Wilma Vastgoed als 
Amstelland Vastgoed om gezamenlijk tot 
gedetailleerde planvorming en uitvoering te 
komen. Een belangrijke overweging bij de keuze 
voor Amstelland Vastgoed was dat deze ontwik-
kelaar onderdeel uitmaakte van een bouwcon-
cern (NBM Amstelland) (REO, 1992a). De 
gemeente wilde met de geselecteerde ontwikke-
laars en eventueel ook met de NS een samenwer-
kingsovereenkomst sluiten. De insteek van de 
gemeente was een programma van 140.000 m2 
kantoren, 60-75.000 m2 onderwijsvoorzieningen 
voor de HHS, minimaal 250 woningen en 
maximaal 2.150 m2 winkel- en horecavoorzie-
ningen. Daarnaast diende de ontwikkeling te 
bestaan uit minimaal twee nieuwe bruggen. Ook 
moest er sprake zijn van een stedenbouwkundi-
ge integratie van de HHS met de rest van het 
gebied. De bebouwing langs de Rijswijkseweg 
diende een aaneengesloten karakter te krijgen en 
de woningbouw moest voldoen aan de door de 
gemeente vastgestelde differentiatie. Het tekort 
op de grondexploitatie diende teruggebracht te 
worden door het programma op te voeren 
(Gemeente Den Haag, 1990). De gemeente was 
verantwoordelijk voor de levering van bouwrijpe 
grond en de inrichting van de openbare ruimte. 
De kantorenontwikkeling diende gefaseerd 
plaats te vinden met een volume van 20.000 m2 
per jaar vanaf 1992. Als besluitvormend orgaan 
zou er een stuurgroep ingesteld worden bestaan-
de uit de verantwoordelijke wethouders en de 
top van de private partijen. Daarnaast zou een 
projectgroep opereren met ambtenaren en 

vertegenwoordigers van de ontwikkelaars. De 
gemeente wilde na afsluiting van de intentie-
overeenkomst (streefdatum maart 1990) binnen 
een half jaar een stedenbouwkundig strategisch 
plan afronden en een conceptraamovereenkomst 
vaststellen (Gemeente Den Haag, 1990). 
In eerste instantie leken de private partijen in 
grote lijnen akkoord te gaan met deze uitgangs-
punten (SOGZ,1990a). Ze stelden voor om als één 
partij te opereren richting de gemeente en zorg 
te dragen voor het marktonderzoek, de product-
marktvisie, de uitgangspunten voor marketing 
en beheer, participatie in de haalbaarheidsanaly-
se en inbreng in de ontwikkelingsvisie. Het 
proces bestond in hun optiek uit een inventarisa-
tie, het formuleren van een ontwikkelingsvisie 
en een masterplanfase (WAVG, 1990a).
In april 1990 kwam de samenwerkingsovereen-
komst tot stand. Deze had betrekking op de 
periode tot de totstandkoming van een strate-
gisch stedenbouwkundig plan eind 1990 en zou 
uiterlijk 1 juli 1991 eindigen. Daarnaast zou 
tussen de partijen een raamovereenkomst 
opgesteld worden die de verhoudingen in het 
vervolgproces zou regelen. Hierin werd vastge-
legd dat de organisatie zou bestaan uit een 
stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen. 
Teun Koolhaas Associates droeg, op kosten van 
de ontwikkelaars, zorg voor het stedenbouw-
kundig plan. Opvallend is dat in de samenwer-
kingsovereenkomst wel sprake was van de 
programma-onderdelen, maar zonder hier 
metrages aan te koppelen (SOGZ, 1990b). 
Waarschijnlijk bestond hier op dat moment nog 
geen overeenstemming over.

Onderhandelingen over het functionele 
programma

Al snel bleek dat Wilma Vastgoed en Amstelland 
Vastgoed (de ontwikkelaars) het ambitieniveau 
naar beneden bij wilden stellen. Dit gold zowel 
voor de intensiteit van de bebouwing als de 
uitgifteprijs. Ook waren ze niet bereid om het 
gehele gebied te ontwikkelen. De ontwikkelaars 
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oordeelden op basis van een marktonderzoek, 
dat in eigen huis was verricht, dat het voorgestel-
de metrage van 130.000 m2 kantoorvloeropper-
vlak teveel was om af te zetten. Door het 
negatieve imago van het Laakhavengebied 
hadden de beleggers geen interesse om in het 
gebied te investeren. De intensieve bebouwing 
zou de mogelijkheden beperken voor herkenbare 
en representatieve huisvesting voor de eindge-
bruikers. De ontwikkelaars stelden voor om 
primair in te zetten op non-profitinstellingen en 
van start te gaan met eenvoudige gebouwen. 
Daarna kon het ambitieniveau verhoogd worden. 
Ze zagen mogelijkheden voor de afzet van 300 
woningen in diverse prijsklassen en het metrage 
voorzieningen kon wat hen betreft opgehoogd 
worden. De gemeente diende op eigen risico de 
gronden te verwerven. Als de ontwikkelaars 
deze bouw- en woonrijp zouden maken, kon hier 
volgens hen aanzienlijk op bespaard worden. De 
ontwikkelaars die een gezamenlijke CV of BV op 
zouden richten, wilden de helft van het plange-

bied (exclusief de HHS) ontwikkelen en zich per 
fase committeren aan de ontwikkeling van 
10.000 m2 kantoren. De gemeente was vrij de 
andere helft van het plangebied aan derden in 
erfpacht uit te geven. Wel wilden de private 
partijen een recht van ‘first refusal’. (SOGZ, 
1990c, 1990d en 1990e; WAVG, 1990b). 
Ambtelijk was er grote onvrede over deze 
ontwikkelingsvisie. Vooral omdat de ontwikke-
laars zich niet wilden committeren aan de 
ontwikkeling van het gehele gebied. Het risico 
van de grondexploitatie nam hierdoor voor de 
gemeente sterk toe. Ook een verlaging van het 
kantorenmetrage werd als ongewenst be-
schouwd omdat het tekort op de grondexploita-
tie hierdoor nog groter zou worden. Tot onge-
noegen van de ontwikkelaars vroegen de 
ambtenaren zich hardop af wat op deze manier 
nog de meerwaarde was van publiek-private 
samenwerking. Volgens de ontwikkelaars lag 
deze meerwaarde in hun deelname in de 
planvoorbereiding en het risico dat ze namen in 

Het stedenbouwkundig plan voor Laakhaven Hollands Spoor 

Het stedenbouwkundig plan is opgebouwd uit de HHS op het schiereiland en het 
water als functioneel element. Het gebied is ontsloten vanuit station HS en het nieuwe 
stationsplein. De winkel- en horecavoorzieningen zijn gelegen aan het plein en de 
kaden waarop ook de voetgangersontsluiting van de centrale parkeergarage op 
uitkomen. De parkeergarage is ontsloten vanaf de Rijswijkseweg en het Leeghwater-
plein. De kantoren zijn gesitueerd aan de Waldorpstraat, de Leeghwaterkade, het 
Leeghwaterplein en in de spoordijk. De woningontwikkeling bestaat uit een wand 
langs de Rijswijkseweg met sociale huurwoningen en vier slanke woontorens aan de 
Fijnjekade met premiekoop en vseb-woningen met een halfverdiept parkeerdek. Aan 
de Leeghwaterkade zijn tevens vrije sectorwoningen gepland. De Waldorpstraat is 
verhoogd waardoor het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het langzame 
verkeer tussen station Hollands Spoor en de HHS. De openbare ruimte zou hoogwaar-
dig ingericht worden. Het enige pand dat gehandhaafd zou blijven, was dat van het 
Rode Kruis. De rand van het Leeghwaterplein aan de zijde van Laakhaven Centraal 
was geen onderdeel van het plangebied maar vanuit stedenbouwkundige overwegin-
gen wel toegevoegd.

Bron: Gemeenteraad Den Haag, 1992a.
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de eerste fase van de ontwikkeling. Wel was er 
tussen de ontwikkelaars en de gemeente 
overeenstemming over de kwaliteit van het 
stedenbouwkundig plan van Teun Koolhaas. Dit 
werd als bedroevend beoordeeld en alle partijen 
twijfelden aan de competentie van het bureau. 
Afgesproken werd de samenwerking te beëindi-
gen. Omdat de ontwikkelaars mogelijk nog in 
deelprojecten met Koolhaas samen wilden 
werken, zou aangegeven worden dat dit de wens 
van de gemeente was. In de stuurgroep gaf de 
gemeente aan dat het bod van de ontwikkelaars 
voor de prijs en het op risico te bouwen metrage 
erg mager was. Hierop antwoordden de ontwik-
kelaars dat leegstand slecht zou zijn voor het 
vertrouwen in de locatie. Wethouder Noordanus 
was van mening dat er committment van de 
ontwikkelaars mocht worden geëist. De gemeen-

te had immers al veel geïnvesteerd in het gebied. 
Ook gaf hij aan dat de gemeente welwillend was 
om de bouwclaim voor de HHS in de richting 
van de ontwikkelaars te buigen. Maar dan 
moesten de ontwikkelaars wel nadrukkelijk 
inhoud geven aan het begrip publiek-private 
samenwerking en tot een goede verdeling komen 
van risico en winstmogelijkheden. Volgens hem 
was een grondprijs van fl. 450,- per m2 haalbaar 
en noodzakelijk. Daarnaast werd afgesproken 
dat het van belang was om NS/Nemeog actief te 
betrekken bij de plantontwikkeling (Gemeente 
Den Haag en WAVG, 1990a; SOGZ, 1990g, 1990h, 
1990i).
Uiteindelijk kwamen de gemeente Den Haag, 
Wilma Vastgoed en Amstelland Vastgoed 
(1990a) een programma overeen van 115.000 m2 
kantoren, 300 woningen en 2.000 m2 voorzie-

Stedenbouwkundig plan PRO voor Laakhaven Hollands Spoor 
Bron: Gemeente Den Haag, DSO
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ningen. De kantorenontwikkeling werd verdeeld 
in vijf tranches van minimaal 20.000 m2. In de 
loop van het proces zou worden bezien of er 
marktruimte was om het metrage van 100.000 
m2 op te hogen tot 115.000 m2. De ontwikkelaars 
verbonden zich aan de afname van de grond in 
de eerste twee tranches en een bouwplicht voor 
de eerste tranche. De gemeente was vrij de helft 
van een tranche uit te geven aan eigenarenge-
bruikers waarbij de ontwikkelaars het recht van 
‘first refusal’ hadden. 

Het Strategische Stedenbouwkundig 
plan

Na het vertrek van Teun Koolhaas kreeg Atelier 
PRO opdracht om het stedenbouwkundig plan 
voor het gehele deelgebied Laakhaven Hollands 
Spoor op te stellen. Dit gebeurde in nauwe 
samenwerking met de stedenbouwkundigen van 
de gemeente. Volgens Steenweg (2012) waren de 
projectontwikkelaars hierbij meer zijdelings 
betrokken en vooral gericht op aspecten zoals de 
oriëntatie van de woningen en de eisen die de 
eindgebruikers aan de kantoren stelden. Zij 
participeerden ook niet in het ontwerpteam. 
Het strategische stedenbouwkundig plan (zie 
kader) was in lijn met de eerder geformuleerde 
uitgangspunten. Met Welstand werd op hoofdlij-
nen overeenstemming bereikt over het plan 
(REO,1991a). Nemeog (1991), het voormalige 
ontwikkelingsbedrijf van de NS, was geen 
voorstander van de verhoogde Waldorpstraat 
vanwege de hoge kosten, de gekunstelde 
oplossing voor het zogenoemde 'zoen en zoef' en 
de langere tunnel voor het langzame verkeer. 
Maar uiteindelijk gingen ze toch akkoord met 
deze oplossing. (REO, 1993a en 1993b).

In juni kreeg Atelier PRO (1991) van de ontwik-
kelaars opdracht om het strategisch steden-
bouwkundig plan af te ronden. Vanaf het najaar 
van 1991 werd PRO gecontracteerd als adviseur 
van de gemeente en kreeg als taak om de 
uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan 

te bewaken en deze gedurende het proces van 
planvorming en realisatie in overleg met de 
projectgroep bij te stellen. Een tweede taak was 
om alle bouwplannen te toetsen aan het steden-
bouwkundig plan. Tot slot kreeg PRO de taak om 
Welstand te adviseren over ingediende bouw-
plannen en afwijkingen ten opzichte van het 
stedenbouwkundig plan (REO, 1991b). 

Op 23 april 1992 werd het strategische steden-
bouwkundig plan behandeld in de gemeenteraad 
(1992a). In de toelichting werd aangegeven dat 
de gemeente het voortouw zou nemen bij de 
ontwikkeling van de centrale parkeergarage in 
afwachting van een exploitant. De private 
partijen zouden vanaf begin 1993 10.000 m2 bvo 
kantoren op eigen risico bouwen en begin 1995 
de grond afnemen voor nog eens 10.000 m2 bvo. 
De totale investering van Laakhaven Hollands 
Spoor bedroeg fl. 133 miljoen. waarvan fl. 50 
miljoen was gesubsidieerd door de overheid. De 
gemeenteraad ging unaniem akkoord met het 
strategisch stedenbouwkundig plan. 

Einde van de publiek-private  
samenwerking?

Een jaar voor de vaststelling van het strategisch 
stedenbouwkundig plan hadden de ontwikke-
laars voorgesteld om voor de woningontwikke-
ling samen met de corporatie een programma 
van eisen te formuleren en een architect aan te 
dragen. De gemeente zou dan de randvoorwaar-
den leveren voor de woningdifferentiatie, de 
grondkosten en de kopkosten. De markttoets 
voor de realisatie van de woningen zou positief 
worden beoordeeld indien sprake was van een 
principe-overeenkomst met een belegger of 
corporatie, of bij 50% voorverkoop aan particu-
lieren (WAVG, 1991a en 1991b). Op 11 november 
1991 vond er een overleg plaats tussen de 
ontwikkelaars en de gemeente Den Haag over 
het raamcontract. De gemeente stelde voor om 
een koppeling aan te brengen tussen de realisatie 
van de woningen en de kantoren. Volgens de 



252

ontwikkelaars was dit een nieuw en afwijkend 
standpunt dat ze als niet reëel beoordeelden 
(WAVG, 1991c). 
Woningcorporatie De Goede Woning (1992) had 
kanttekeningen bij het stedenbouwkundig plan. 
Tevens stond ze op het standpunt dat de supervi-
sor direct onder REO diende te vallen en dat ze 
vrij was in haar architectenkeuze. De corporatie 
was ook niet bereid het parkeerdek te beheren en 
wilde geen studentenflat. Daarnaast kwam de 
gemeente ter ore dat er onenigheid zou zijn 
tussen Amstelland Vastgoed en Wilma Vastgoed. 
Amstelland Vastgoed ontkende dit, maar de 
gemeente hield toch serieus rekening met 
beëindiging van de onderlinge samenwerking 
(REO, 1992b). In de stuurgroep van 3 februari 
1992 kwam het tot een climax. Hier kwam aan de 
orde dat er verschil van mening was over hoe de 
afname van de grond van de woningbouw 
contractueel zou worden vastgelegd. De gemeen-
te wilde dit koppelen aan de afname van de 
grond voor de kantoren, maar de ontwikkelaars 
vonden dit te risicovol. Ook wilden de ontwikke-
laars eerst een belegger vinden voor de huurwo-
ningen of een deel hebben voorverkocht aan 
particulieren. Ook de kopkosten en grondkosten 
waren in de ogen van de ontwikkelaars minder 
gunstig dan verondersteld. Klaas de Ruiter, 
algemeen directeur van Amstelland Vastgoed, 
gaf aan dat er nog onduidelijkheden waren in het 
stedenbouwkundig plan en de verhouding met 
De Goede Woning om nu een beslissing te 
kunnen nemen. Hij stelde voor dit uit te stellen 
tot 1 april. De wethouders Noordanus en Martini 
gaven hierop aan dat het geduld bij de gemeente 
op was en dat ze uitsluitend een helder ja of nee, 
zonder aanvullende voorwaarden, wensten te 
vernemen (REO, 1992a). 

Kort daarop stuurde de gemeente de steden-
bouwkundige randvoorwaarden toe voor de 
ontwikkeling van het woninggebied tezamen 
met een conceptraamovereenkomst. Ze stelde 
voor dat de ontwikkelaars zich zouden commit-
teren aan de realisatie van de gesubsidieerde 
woningen, de grondafname van de eerste twee 

fasen kantoren van 10.000 m2 bvo per fase en de 
bouw van de eerste fase kantoren. De bouw van 
de vrije sectorwoningen diende van start te gaan 
bij de derde fase van de kantorenontwikkeling 
(REO, 1992c). 
Amstelland Vastgoed en Wilma Vastgoed 
(1992b) stelden hierop dat de conceptraamover-
eenkomst niet in lijn was met de eerdere 
afspraken. De stedenbouwkundige randvoor-
waarden voor het woningdeel waren volgens de 
ontwikkelaars te gedetailleerd en voor een deel 
nieuw. Ze stelden voor om vooralsnog het 
strategisch stedenbouwkundig plan als basis te 
hanteren en de stedenbouwkundige randvoor-
waarden voor het deelgebied als aanvullende 
wensen van de gemeente te beschouwen. Tevens 
om de raamovereenkomst te baseren op de 
eerder gemaakte afspraken. Voor de woningont-
wikkeling wilden de ontwikkelaars de volledige 
coördinatie van de planontwikkeling en realisa-
tie. De beleggerhuurwoningen zouden pas 
gebouwd worden als er overeenstemming was 
met een belegger en ze wilden de gronden pas 
afnemen bij de start van de bouw van ieder 
plandeel. De gemeente diende zorg te dragen 
voor de exploitatie en beheer van de centrale 
parkeergarage, het openbaar gebied en het 
parkeerdek voor de woningen. Ze droegen Inbo 
voor als architect. Tot slot stelden de ontwikke-
laars nog aanvullende eisen aan de omgeving 
van de ingang van het station. Wethouder 
Martini (1992a) reageerde dat de gemeente 
duidelijk had aangegeven niet geïnteresseerd te 
zijn in aanvullende voorwaarden voor de 
realisatie van de woningen maar slechts een ja of 
nee te verlangen. Zonder die duidelijkheid 
beschouwde hij de samenwerking als beëindigd.

De deal met NBM Amstelland

Intussen was door de gemeente achter de 
schermen gewerkt aan een constructie om een 
substantieel deel van de bouwwerkzaamheden 
van Laakhaven Hollands Spoor richting NBM 
Amstelland, het moederbedrijf van Amstelland 
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Vastgoed, te schuiven. Aanvankelijk was het idee 
om NBM Amstelland zowel het bouw- en 
woonrijp maken van het gebied als de bouw van 
de centrale parkeergarage te laten uitvoeren 
voor fl. 70 miljoen. De afspraak was dat in ruil 
hiervoor het concern aan de gemeente fl. 2 
tmiljoen zou betalen voor de onrendabele top 
van de parkeergarage. De richtlijn van de EEG 
voor het plaatsen van overheidsopdrachten was 
echter van toepassing op werken van meer dan 
fl. 11,5 miljoen. De kosten voor de bouw van de 
parkeergarage kwamen boven deze drempel uit. 
Als gevolg hiervan konden alleen de werkzaam-
heden voor het bouw- en woonrijp maken van de 
gronden aan NBM Amstelland toegewezen 
worden. Omdat deze werkzaamheden uit een 
aantal kleinere onderdelen bestonden, vielen 
deze volgens De Brauw Blackstone Westbroek 
Advocaten en Notarissen (1992) ieder onder de 

drempel. In februari 1992 ontving NBM Amstel-
land (1992) een eerste opdracht voor de sloop van 
het schiereiland. Kort daarop vond een gesprek 
plaats tussen André Baar, de voorzitter van de 
Raad van Bestuur van NBM Amstelland, Wouter 
van der Poel (directeur grondbedrijf) en Selmar 
Will (projectleider). In het gesprek werd door de 
gemeente aangegeven dat als Wilma Vastgoed 
en Amstelland Vastgoed het hoofdcontract 
zouden tekenen, NBM Amstelland voor fl. 40 
miljoen. het gebied bouw- en woonrijp mocht 
maken. Hier stond dan wel een tegenprestatie 
van fl. 1 miljoen aan de gemeente tegenover. 
Begin april, dus kort na de datum van het ultima-
tum, zou Baar hierover een gesprek hebben met 
Noordanus (REO, 1992c). Waarschijnlijk werd 
hier de deal beklonken. Maar het zou nog 
geruime tijd duren voordat de overeenkomst met 
NBM Amstelland werd geformaliseerd. Op 15 

Artist impression woontorens Fijnjekade Laakhaven Hollands Spoor
Bron: SADH
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oktober 1992 had wethouder Martini (1992b) een 
gesprek onder vier ogen met Baar. Met betrek-
king tot Laakhaven zei Baar: ‘Jij krijgt nog een 
miljoen van mij’. Martini vroeg zich hierop af hoe 
het mogelijk was dat in de contracten blijkbaar 
een afspraak over het hoofd was gezien. Hij 
schreef aan Wouter van der Poel: ‘Ik voelde me 
een beetje klunzig toen hij het zo zei, want het zou 
wel erg slordig zijn om zo met onze kostbare 
gemeenschapcentjes om te springen’ (Martini, 
1992c; REO, 1992e). Pas in juni 1993 werd de 
definitieve overeenkomst gesloten tussen de 
gemeente en NBM Amstelland (1993).

Op de dag van de raadsbehandeling van het 
strategisch stedenbouwkundig plan vond er een 
ministuurgroep plaats. Met de directie van de 
ontwikkelaars en de betrokken wethouders 
werd afgesproken om het ontwerptraject in te 
gaan onder intensieve begeleiding van REO/PRO 
voor het bereiken van de juiste kwaliteit. Als er 
voor de woningen niet tijdig een belegger 
gevonden was, zouden de ontwikkelaars op 1 mei 
1993 toch starten met de bouw van de koopwo-
ningen. Om de onrendabele top op de parkeer-
voorzieningen van de woningen af te dekken, 
werd afgesproken om de sociale huurwoningen 
om te zetten in premiehuur of vseb-woningen 
waardoor er een bijdrage vanuit het stadsver-
nieuwingsfonds mogelijk was (REO, 1992f). Het 
resterende tekort van de centrale parkeergarage 
van fl. 1 miljoen werd afgedekt door een afname-
garantie van 80 plaatsen voor de eerste twee 
woontorens (REO, 1992g). Hiermee waren de 
afspraken rond en kon het uitvoeringsproces van 
start gaan.

Vertraagde realisatie woningen

Voor de woningontwikkeling vond in de zomer 
van 1992 een selectie plaats tussen vier architec-
tenbureaus waarvan er twee waren uitgekozen 
door PRO en twee door de ontwikkelaars. 
Uiteindelijk kreeg Geurts en Schultz de opdracht 
voor het ontwerp (REO, 1992h en Laakhaven 

Hollands Spoor CV, 1994a). In maart 1993 gaf 
Amstelland Vastgoed (1993a) aan de gemeente 
aan dat de bouw van een parkeergarage onder 
het woningblok aan de Rijswijkseweg niet 
haalbaar was in verband met de grondwater-
stand. Overdekt parkeren tussen de woontorens 
was voor REO en PRO niet acceptabel omdat 
deze constructie te ver boven het maaiveld uit 
zou steken. Het voorstel was om 90 parkeer-
plaatsen op maaiveld in te passen en 170 in de 
gemeentelijke parkeergarage. Op 24 februari 
1994 ging de bouw van de woningen langs de 
Rijswijkseweg van start (Laakhaven Hollands 
Spoor CV, 1994a). De verkoop van deze wonin-
gen verliep voorspoedig; eind 1994 was 50% van 
de woningen verkocht. De verkoop van de 
woningen in de woontorens verliep minder 
gunstig. Volgens de beleggers was de prijsstel-
ling te hoog gezien het negatieve imago van het 
gebied (WAVG, 1995). Aanvankelijk werd 
gewerkt aan een plan met kleinere woningen, 
maar ook hier zagen de beleggers niet veel in 
(REO, 1994b). Uiteindelijk was er na een half jaar 
nog geen enkele woning in de woontorens 
verkocht. Dit leidde tot spanningen tussen 
Wilma Vastgoed en Amstelland Vastgoed. 
Amstelland had de eerste woontoren op risico 
willen bouwen, maar Wilma wilde dit niet en gaf 
de voorkeur aan de ontwikkeling van een plan 
met goedkopere woningen. Uiteindelijk werd 
besloten de torens enigszins te ‘strippen’ en 
tevens 20 woningen toe te voegen. Intussen 
werd met de beleggers onderhandeld over de 
afzet van twee torens met woningen voor een 
lagere prijs (REO, 1995a). Tegelijkertijd verzoch-
ten de ontwikkelaars aan de gemeente om de 
afname van de grond van alle woontorens een 
jaar te verschuiven zonder dat de gemeente rente 
in rekening zou brengen. Tevens om voor de 
extra 20 woningen geen grondprijs te berekenen 
(WAVG, 1995). Uiteindelijk werd er in 1997 een 
overeenkomst gesloten met de ontwikkelaars 
waarbij tevens de samenwerking werd beëin-
digd. De ontwikkelaars gingen akkoord met het 
aanbod van de gemeente om de gronden voor de 
torens voor een bedrag van fl. 5,3 miljoen in 



255

In oktober 1997 ging de bouw van de vier woontorens aan de Fijnjekade van start
Bron: Auteur

erfpacht uit te geven met als afnamedatum 1 
februari 1998 (DSO, 1997a). In oktober 1997 ging 
de bouw van de vier woontorens aan de Fijnjeka-
de van start (DSO, 1997b).

Vertraagde realisatie kantoren 

Tijdens de planvorming hadden de ontwikke-
laars geen gebruiker kunnen vinden voor de 
kantoren. De afspraak was om de bouw in het 
eerste kwartaal van 1993 te starten. De ontwik-
kelaars wilden de startdatum echter afhankelijk 
stellen van de kwaliteit en het tijdstip van de 
realisatie van de stationsuitgang. De gemeente 
ging hier in de zomer van 1992 in eerste instantie 
niet mee akkoord (REO, 1992k en 1992u). Later 
werd de startdatum toch verschoven naar 

september en nog later naar december 1993 
(Will, 1994a). De ontwikkelaars lieten door 
Christiaansen een ontwerp maken voor een 
kantoor (Poseidon) op de hoek van de Wal-
dorpstraat en het Johanna Westerdijkplein met 
circa 9.000 m2 bvo in de plint circa 500 m2 
commerciële ruimten voor een grand café en 
detailhandel. Wilma Vastgoed, de projectont-
wikkelaar voor de kantoren, ging hiermee 
wederom op zoek naar een gebruiker (REO, 
1993b; Laakhaven Hollands Spoor CV, 1993). 
Maar ook dit keer zonder succes. Inmiddels 
hadden de ontwikkelaars wederom een markt-
onderzoek voor de kantoren uitgevoerd. In 
januari 1994 vond er een gesprek plaats tussen 
Auke Nauta, hoofd marktonderzoek van 
Amstelland Vastgoed, en de kantorenspecialist 
van de gemeente, Carlo Huffener. Nauta uitte 
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De afzet van kantoren in Laakhaven Hollands Spoor verliep moeizaam
Bron: SADH

zijn zorg over de afzetbaarheid van kantoren in 
het gebied vanwege de sterke concurrentie met 
de kantorenontwikkelingen op Laakhaven 
Centraal, de Schenkstrook en Plaspoelpolder.  
Hij vroeg zich hardop af of er onder het contract 
uitgekomen kon worden om te gaan bouwen 
(REO,1994c). De gemeente was het echter niet 
eens met de conclusies van het marktonderzoek 
en wilde bovendien op voorraad bouwen om zo 
te kunnen profiteren van een opleving van de 
economie (REO, 1994d en 1994e). Toen in maart 
1994 de bouw van het kantoor nog steeds niet 
was gestart, schreef Martini (1994a) aan de 
ontwikkelaars dat met de gemeentelijke investe-
ring in de omgeving van de stationsingang aan 
een belangrijke voorwaarde voor de realisatie 
van kantoren was voldaan. De gemeente had 
inmiddels besloten tot de bouw van een verhoog-
de Waldorpstraat met een investering van fl. 12 
miljoen. De bouw zou 1 april 1994 starten en 
aansluiten op de bouw van de voetfietstunnel 
met een investering van fl. 13 miljoen. De 
spoorwegen investeerden bovendien fl. 29 
miljoen in de opwaardering van station Hollands 
Spoor. Uitstel van het kantoor Poseidon zou 
volgens Martini de voortvarende ontwikkeling 
van het gebied schaden. Hij was bereid uitstel te 
verlenen tot september 1994 onder voorwaarde 
dat het erfpachtrecht werd gevestigd per 1 
januari 1994 met bijbehorende betalingsver-
plichting. Vervolgens kwam deze inderdaad tot 
stand met de inmiddels door de ontwikkelaars 
opgerichte Laakhaven Hollands Spoor CV 
(1994b). De bouw ging januari 1995 van start 
(REO, 1994b).

Nu deze hobbel genomen was, dook de volgende 
al weer op. Kort voor het grondtransport in 
september 1995 schreef Frans van Triest van 
Laakhaven Hollands Spoor CV (1995) dat het 
ondanks grote aquisitie-inspanningen niet was 
gelukt een nieuwe kantoorgebruiker te contrac-

teren voor de tweede fase. Hij wilde op grond 
van de raamovereenkomst in overleg treden met 
de gemeente. Deze hield echter voet bij stuk en 
uiteindelijk ging Laakhaven Hollands Spoor CV 
(1996) akkoord met het betalen van een rentever-
goeding. Ze wezen erop dat ze geen bouwplicht 
hadden en zouden medio 1996 een besluit nemen 
over fase twee. Dit besluit was afhankelijk van 
de afname van de eerste fase van de kantoren-
ontwikkeling en de marktsituatie op dat 
moment. Uiteindelijk leverden de ontwikkelaars, 
die inmiddels waren gefuseerd tot AM, pas in 
2003 het Delta Loydgebouw (33.000 m2) op (BD 
Architectuur, 2012). De publiek-private samen-
werking met de gemeente was op dat moment al 
jaren ontbonden.

Naast de kantoren van de combinatie Wilma 
Vastgoed en Amstelland Vastgoed kwamen nog 
diverse andere kantoren tot stand. Het Rode 
Kruis breidde haar kantoor uit en de Consumen-
tenbond realiseerde als eerste een nieuw 
kantorenpand in Laakhaven Hollands Spoor van 
9.000 m2 bvo (Van de Laar, 1996c). Ook het GAK 
bouwde een kantoor van 9.500 m2 op de hoek 
van het Leeghwaterplein met de Waldorpstraat 
REO (1993a). Naast Poseidon ontwikkelde 
Centacon BV (2012) samen met Fortis Vastgoed 
Ontwikkeling Het Hoge Huis. Negen kantoorge-
bouwen (40.000 m2) die met elkaar zijn verbon-
den door een glazen overkapping. Aan de 
Leeghwaterkade werden als onderdeel van het 
gebouw horeca en appartementen gerealiseerd . 

8.3.3 »  Winkels, horeca en vrijetijds-
voorzieningen

Bij de start van de samenwerking met de 
ontwikkelaars had de gemeente aangegeven dat 
er maximaal 2.150 m2 winkel- en horecavoorzie-
ningen ontwikkeld mochten worden. Voor de 
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levensmiddelenbranche was het maximale 
metrage 100 m2 per vestiging om zo de vestiging 
van een supermarkt te voorkomen. (Gemeente 
Den Haag, 1990). De ontwikkelaars (WAVG, 
1990b) wilden echter het areaal aan voorzienin-
gen ophogen. In 1992 kregen BRO en HAC van 
de gemeente opdracht om te onderzoeken wat 
de mogelijkheden waren voor winkel- en 
horecavoorzieningen die optimaal waren 
afgestemd op de gebruikersgroepen. De 
detailhandel mocht alleen verzorgend zijn voor 
de bewoners en werknemers in het gebied. De 
horecavoorzieningen mochten een aantrek-
kingskracht hebben die boven het project 
uitsteeg. BRO adviseerde in lijn met de uitgangs-
punten van de gemeente. Voor detailhandel en 
persoonlijke dienstverlening was er ruimte voor 

maximaal 1.200 m2. Gezien de looproutes 
dienden deze voorzieningen bij voorkeur 
gesitueerd te worden rond of in de omgeving van 
het stationsplein. Voor de horeca adviseerde het 
HAC om maximaal 900 m2 te ontwikkelen rond 
het Stationsplein en de Leeghwaterkade, vooral 
gericht op dag- en (voor-) avondhoreca. Later 
kon hier mogelijk nog 900 m2 aan toegevoegd 
worden met horeca met een bovenwijkse 
aantrekkingskracht (REO, 1992n en 1992o; BRO, 
1992). Uiteindelijk werd een metrage van 
2.000-3.000 m2 gehanteerd voor de voorzienin-
gen. De winkels kwamen tot stand in de plint 
tussen de route van station Hollands Spoor naar 
de HHS en de horecavoorzieningen aan de 
Leeghwaterkade. Ook als onderdeel van de 
entree van het station kwamen enkele voorzie-

Uiteindelijk leverden de ontwikkelaars, die inmiddels waren gefuseerd tot AM, pas in 2003 het Delta 
Loydgebouw op (33.000 m2)
Bron: Auteur
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ningen tot stand. Voor de inpassing werd een 
branche-adviescommissie ingesteld (Wilma 
Vastgoed,1996). 
In 1994 werd in Den Haag een locatie gezocht 
voor een zogenaamde Recreatieboulevard. Het 
betrof een initiatief van de ANWB, de Hoge-
school voor Toerisme en de gemeente. Het 
concept betrof zo’n 30.000 m2 recreatievoorzie-
ningen: reisbureaus, exposities van tenten, 
caravans en fietsen. Uiteindelijk kwam het 
concept van TCN als ‘outdoorcentrum’ tot stand 
in het voormalige expeditieknooppunt van de 
PTT naast station Hollands Spoor (REO, 1994f, 
1994g, 1994h). 

8.3.4 » Studentenhuisvesting

Bij de behandeling van het stedenbouwkundig 
plan voor Laakhaven Hollands Spoor was een 
motie aangenomen om de mogelijkheden te 
onderzoeken voor het ontwikkelen van studen-
tenwoningen. Will was hier geen voorstander 
van vanwege de negatieve uitstraling op de 
kantoren. Bovendien werd het kantorenareaal 
hierdoor verkleind en zou het tot lagere 
grondopbrengsten leiden. Uiteindelijk werd er 
voor gekozen om buiten het gebied, op het 
Rijswijkseplein, een studentenflat te realiseren. 
In 1995 kwam de HHS tezamen met een 
woningbouwvereniging met een nieuw plan 
voor studentenwoningen op het plein boven de 
parkeergarage. Will (1995d) stelde aan de 

TCN ontwikkelde in het voormalige expeditieknooppunt van de PTT naast station Hollands Spoor het 
‘outdoorcentrum’ The Globe
Bron: Auteur
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nieuwe wethouder economische zaken, Rob van 
de Laar, voor om op basis van dezelfde argumen-
ten ‘de proefballon snel door te prikken’. Hij gaf 
bovendien aan ontstemd te zijn dat REO niet was 
geraadpleegd en sloot af met een vertrouwelijke 
notitie die alleen voor Van de Laar was bestemd: 
‘Ik sluit niet uit dat over enige jaren, in verband 
met het afzetaspect van kantoren, vanuit REO een 
voorstel wordt gedaan om de mogelijkheden van 
woningbouw op het gehele Leeghwaterplein te 
onderzoeken. Dat is dan echter een geheel andere 
context dan het huidige initiatiefplan’. In 1998 
kwam het onderwerp weer aan de orde in een 
gesprek van B&W met het college van bestuur 
van de HHS. Het betrof een voorstel voor de 
realisatie van 310 studentenwoningen in de 
verlengde strip van de HHS richting Leeghwa-
terplein. Een haalbaarheidsonderzoek wees uit 
dat er behoefte was aan studentenwoningen 
(Gemeenteraad Den Haag, 1999a en 1999b). Op 
basis van een selectie werd stichting DUWO 
gekozen voor de ontwikkeling van het complex 
(DSO, 1999). Het project werd gerealiseerd door 
de Wassenaarsche Bouwstichting waarmee 
DUWO gezamenlijk het project ontwikkelde 
(DSO, 2001). In 2003 werd het studentencom-
plex aan het Stamkartplein geopend (DUWO, 
2012).

8.4 »  Het ontwikkelingsproces van 
Laakhaven Centraal

In juni 1987 vond in de gemeenteraad besluitvor-
ming plaats over de ‘Tussenrapportering 
Beleidsplan Laakhaven-Binckhorst’. Voor 
Laakhaven Centraal werd besloten tot een 
gefaseerde herstructurering van circa 15% van 
het gebied. Uit een inventarisatie van Frisia 
Makelaars bleek echter dat het gebied er veel 
slechter aan toe was. Daarop werd besloten de 
herstructurering grondiger aan te pakken. Om 
het tekort op de grondexploitatie terug te 
brengen, werden bovendien kantoren toege-
voegd (Will, 1996a). In maart 1989 publiceerde 
de gemeente Den Haag (1989b) het Uitvoerings-

plan Laakhaven Centraal dat tot doel had om het 
gebied tot een modern bedrijventerrein te 
ontwikkelen. Het zou een belangrijke functie 
moeten vervullen voor de hoogwaardige spin-off 
van de HHS. Met het plan wilde de gemeente 
duidelijkheid bieden en betere ruimtelijke 
condities scheppen om zo private investeringen 
te stimuleren. De havenarm (Sierkangat) zou 
gedempt worden om zo nieuw uitgeefbaar 
bedrijventerrein te creëren. Daarnaast wilde de 
gemeente de nog aanwezige woningen vervan-
gen omdat dit in strijd was met de bedrijven-
functie. Er was onderscheid gemaakt tussen 
particuliere en gemeentelijke initiatiefgebieden. 
Het gemeentelijk initiatief richtte zich vooral op 
verbetering van de infrastructuur, de openbare 
ruimte en herontwikkeling van de delen 
waarvan de uitstralingseffecten het grootste 
zouden zijn. De gemeente zou hier de grond 
bouwrijp maken en uitgeven aan bedrijven. In de 
particuliere initiatiefgebieden wilde de gemeen-
te wachten op private investeringen. Indien er 
sprake zou zijn van omvangrijke initiatieven was 
de gemeente wel bereid haar medewerking te 
verlenen. Het stedenbouwkundig plan was 
flexibel van opzet omdat de uiteindelijke 
herontwikkeling in sterke mate bepaald zou 
worden door de ontwikkelaars. De gedetailleer-
de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor 
de initiatieven zouden samen met de private 
partijen opgesteld worden en aan het gemeente-
bestuur ter vaststelling worden voorgelegd. De 
taakstelling voor de grondexploitatie was een 
negatief saldo van fl. 23 miljoen en fl. 14 miljoen 
aan kosten voor de demping van de haven en de 
aanleg van de riolering en openbare ruimte. 
De Werkgroep Bedrijven verweet de gemeente 
dat ze de minst risicovolle delen van het gebied 
zelf aanpakte. De gemeente was echter van 
mening dat het de delen betrof die gezichtsbepa-
lend waren voor het gebied. Het uitvoeringsplan 
werd tweemaal in de raadscommissie behan-
deld. De gemeenteraad (1989a en 1990) was 
voorstander van het accommoderen van 
ambachtelijk-industriële bedrijven en was tegen 
kantorenontwikkeling. Als gevolg hiervan werd 
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het percentage kantoren teruggebracht naar 
40%. De gemeenteraad was ook tegenstander 
van woningbouw, ook langs de Calandstraat. 
Alleen de PvdA en wethouder Martini zagen 
hier vanuit stedenbouwkundige overwegingen 
de voordelen van in. De gemeenteraad nam een 
motie aan om het areaal aan volumineuze 
detailhandel op het huidige niveau te behouden 
om zo verdringing van ambachtelijke industriële 
bedrijven te voorkomen. 

Volgens de voorzitter van de Werkgroep 
Bedrijven Laakhaven (1991) was het met de 
gekozen ontwikkelingsrichting moeilijk om het 
zittende bedrijfsleven te behouden. Door de 
optimalisering van het grondgebruik zou er voor 
de ondernemers bij nieuwbouw sprake zijn van 
financiële risico’s. De Werkgroep wilde wel 

meewerken aan de vernieuwing van het gebied, 
maar dan samen met de ondernemers, en niet 
met projectontwikkelaars. Martini (2012) dacht 
hier anders over: ‘Ik wilde niet alle bedrijven in het 
gebied behouden, maar alleen de sterke aangevuld 
met ‘high tech’ bedrijven die voortkwamen als 
spin-off van de HHS’.

Het middengebied van Laakhaven Centraal was 
gemeentelijk initiatiefgebied. Hier was de 
tippelzone en de afwerkplaats gesitueerd en de 
havenarm (Sierkangat) die gedempt zou worden. 
De Vof Laakhaven Centraal, een samenwer-
kingsverband tussen Aadic, Ballast-Nedam en 
Vastenhaag/Habo, wilde het Sierkangat 
ontwikkelen. Martini (1990) gaf ze de gelegen-
heid om een stedenbouwkundig plan in te 
dienen. Een belangrijk onderdeel was de 

Stedenbouwkundig plan Laakhaven Centraal

Door betere ruimtelijke condities wilde de gemeente het imago van Laakhaven 
Centraal verbeteren. Dit zou gestalte krijgen door de aandacht in eerste instantie op 
de randen te richten die ‘het gezicht’ van het gebied vormden zoals het Leeghwater-
plein en langs de Laakhaven. Om dit te realiseren was het van belang dat de be-
drijfspanden naar deze zijden waren georiënteerd. Hiertoe was een nieuwe ontslui-
tingsweg langs de kade nodig. Ook zou de openbare ruimte verbeterd worden. De 
havenarm (Sierkangat) zou gedempt worden om zo nieuw uitgeefbaar bedrijventer-
rein te creëren. De verkaveling diende verbeterd te worden door een scheiding van 
hoofd- en expeditiestraten. In samenhang hiermee werd een aantal bouwblokken 
samengevoegd.
In de randen van het gebied – langs de Caland- en Waldorpstraat, het Leeghwater-
plein en langs de Laakhaven – diende bedrijfsruimte tot stand te komen met bovenge-
legen kantoren tot gemiddeld vier lagen, een minimale hoogte van 8 meter en een 
maximale hoogte van 20 meter. In plaats van bedrijven waren op de begane grond ook 
grootschalige volumineuze detailhandel en balie-functies toegestaan en aan het 
Leeghwaterplein kantoren. Het overige plangebied was bestemd voor bedrijven, met 
een kantooraandeel van max 40%. Bij de entrees van het gebied waren extra hoge 
bouwwerken mogelijk. Met deze maatregelen werd gestreefd naar intensief grondge-
bruik. Vanwege de goede ontsluiting per openbaar vervoer zou het aantal parkeer-
plaatsen beperkt zijn. 

Bron: Uitvoeringsplan Laakhaven Centraal ( gemeente Den Haag, 1989c; gemeentreaad 1989, 1990) 
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inpassing van een parkeergarage. Uiteindelijk 
kwam dit onderdeel niet van de grond en nam de 
gemeente afscheid van het private initiatief 
(Martini, 1991b). De gemeente dempte de 
havenarm uiteindelijk zelf met de grond die 
afkomstig was van de nieuwbouw van het 
Haagse Stadhuis (Steenweg, 2012) en gaf het 
gebied vervolgens uit aan bedrijven. Daarnaast 
werden in Laakhaven Centraal tevens nieuwe 
erfpachtrechten uitgegeven voor bestaande 
bedrijfspanden. Aan het Leeghwaterplein 
ontwikkelde Eneco een nieuw kantoorpand. In 
de initiatieffase was sprake van een veel groter 
pand dan de 10.000 m2 kantoor en 8.000 m2 
bedrijfsruimten die uiteindelijk zijn gerealiseerd 
(Gemeenteraad, 1995a). De belangrijkste 
projecten in het particulier initiatiefgebied 
waren Laakcenter I en II en de Megastores.

8.4.1 » Laakcenter 

Laakcenter bestond uit twee naast elkaar 
gesitueerde projecten: Laakcenter I en Laakcen-
ter II. Beide waren een initiatief van de Ontwik-
kelingscombinatie Laakcenter B.V (OCL), 
waarvan N.V. Devco S.A volledig eigenaar was. 
Devco was een dochter van Strabag A.G. 
gevestigd te Brussel. Uiteindelijk zou deze 
ontwikkeling leiden tot het aftreden van 
wethouder Rob van de Laar en de projectleider 
Selmar Will. 

Laakcenter I

In 1991 verzocht REO aan Devco om in het 
particulier initiatief gebied voor een aantal daar 
gesitueerde bedrijven met een herontwikke-
lingsplan te komen (Dienst Stadsbeheer, 1991). In 
1993 werd door OCL een herontwikkelingsover-
eenkomst gesloten met de gemeente om in het 
gebied tussen de Lulofsstraat, de Laakhaven en 
de 1e Lulofsdwarsstraat Laakcenter I te ontwik-
kelen met showrooms, bedrijfsruimten en 
kantoren. De afspraak was dat OCL het project 

geheel voor eigen rekening en risico zou 
ontwikkelen, inclusief de verwerving van de 
percelen en de sloop van de opstallen. De 
gemeente zou zorg dragen voor de begeleiding 
van de sanering, de heruitgifte van de grond en 
de bouwvergunning. Ook bepaalde de gemeente 
het programma en de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden. Het ontwerp kwam in nauwe 
samenwerking tussen de architect en de 
gemeente tot stand (Steenweg, 2012) en zou in 
zes plandelen uitgevoerd worden, waarbij OCL 
ieder jaar gemiddeld 15.000 m2 bvo in aanbouw 
zou nemen. Indien de planindeling niet uitvoer-
baar was, dan zouden de partijen overleggen en 
zo mogelijk een nieuwe planindeling vaststellen. 

Devco contracteerde Marktkauf. In afwachting 
van de nieuwbouw werd deze bouwmarkt door 
middel van een ontheffing van het bestemmings-
plan op grond van artikel 17 van de Wet ruimte-
lijke ordening ondergebracht in de Caballerofa-
briek die kort daarvoor door de gemeente was 
aangekocht. Gamma vocht dit aan bij de 
rechtbank, maar de gemeente won. Wel zou er 
een boete volgen als Marktkauf niet voor 1 maart 
1999 zou verhuizen naar Laakcenter (REO, 
1993c; Gemeenteraad, 1993a; Van Lente, 2012).

Laakcenter II

In 1990 had de gemeente een plan voor de 
ontwikkeling van een autothemacentrum in het 
gebied tussen de Calandstraat, de 1e van der 
Kunstraat, de Lulofsstraat en de 1e Lulofsdwar-
straat. Het betrof een verzamelgebouw rond het 
thema automobiel. Sanders Verenigde Bedrijven 
(1991) was bereid als risicodrager op te treden en 
zou een haalbaarheidsstudie verrichten voor een 
ontwikkeling van 4.000 m2 bedrijfsruimten, 
1.225 m2 showroom en 2.000 m2 kantoren. In 
totaal betrof het een ontwikkeling van 9.000 m2 
in vier bouwlagen. Het stedenbouwkundig plan 
werd positief ontvangen bij de gemeente. In 1992 
bleek echter dat het autothemacentrum com-
mercieel niet haalbaar was (REO, 1991c; San-
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ders/Bruil Verenigde Bedrijven BV, 1992). 
Uiteindelijk kwam ook voor dit project Devco in 
beeld. Deze onderhandelde met Gamma om zich 
hier te vestigen. Gamma eiste echter dat het 
parkeren, het laden en lossen en de bedrijfsruim-
te op één vloerniveau gesitueerd zouden worden. 
Dat kon alleen door alle drie de functies op het 
bovenniveau te ontwikkelen. Dit was echter een 
kostbare oplossing. Intussen had ook Kwantum 
zich gemeld als beoogde gebruiker. Devco vroeg 
de gemeente om toestemming dit bedrijf hier te 
vestigen om zo het project rendabel te maken 
(Ronteltap, 1991). Pas op 30 maart 1995 sloot 
Devco (1995) een overeenkomst voor de vesti-
ging van een Gamma van 5.210 m2 bvo.

Functiewijziging Laakcenter

Inmiddels was gebleken dat er geen belangstel-
ling bestond voor de geplande kantoren in 
Laakcenter I. In juni 1994 verzocht Devco 
daarom aan Selmar Will (1994a) of de wand 
langs het Calandplein niet kon worden omge-
vormd tot woningbouw. Will gaf aan dat dit om 
stedenbouwkundige en geluidstechnische 
redenen niet mogelijk was en verzocht aan zijn 
collegae bij REO om een sterke notitie op te 
stellen met redenen waarom woningbouw niet 
mogelijk was. Volgens hem zou er anders 
onherroepelijk woningbouw gerealiseerd 
worden omdat wethouder Van de Laar zich al 
eerder in die richting had uitgelaten. Het memo 
dat hij ontving, stelde echter dat woningbouw 

Het ontwerp voor Laakcenter kwam in nauwe samenwerking tussen de architect en de gemeente tot 
stand: eerste schetsen van architect Zaaijer voor Laakcenter I
Bron: Gemeente Den Haag, DSO
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wel mogelijk was, maar dan in een ‘totaalont-
wikkeling’ van de gehele straat. Dit was in lijn 
met een wens van de Welstandscommissie (1991) 
om de woonbebouwing van de Vaillantlaan door 
te trekken tot aan het Slachthuisterrein om zo 
een aantrekkelijke en sociaal veilige route te 
creëren. Op 11 juli schreef Will (1994b) in een 
memo aan Van de Laar dat woningbouw alleen 
in een totaalontwikkeling mogelijk was voor de 
Calandstraat, maar dat dit grote nadelen had 
voor de kosten, de planning en de milieuhinder. 
Op grond van deze notitie liet Van de Laar het 
onderwerp rusten.
Begin 1995 stelde Devco het onderwerp opnieuw 
aan de orde (Van de Laar, 2012; Will, 1995b) en 
vond er een gesprek plaats met wethouder 
Noordanus en Patrimonium. De woningbouw-

vereniging was van mening dat het gebied 
geschikt was voor de realisatie van sociale 
woningbouw. Noordanus was het hiermee eens. 
Met wethouder Van de Laar dienden hiertoe nog 
wel de nodige afspraken gemaakt te worden in 
verband met de politieke haalbaarheid (Rontel-
tap 1995a). Overigens had Van de Laar geen 
moeite met de functiewijziging. De toevoeging 
van woningen op het bedrijventerrein was 
immers goed voor de sociale veiligheid in het 
gebied (Van de Laar, 2012). Later verklaarde Van 
de Laar (1996c) aan de Commissie EMP dat de 
gemeente de bouw van kantoren door de 
projectontwikkelaar niet kon verplichten. 
Bovendien zou dit ‘bouwen voor de leegstand’ 
zijn geweest. Voor hem waren er vier redenen 
om woningen op de bedrijfsruimten niet uit te 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden Laakcenter

In de stedenbouwkundige randvoorwaarden (Gemeenteraad, 1993a) was opgenomen 
dat in het gebied kantoren, bedrijfsruimten, showrooms voor grootschalige detail-
handel en bedrijven, baliefuncties, bouwmarkten en groothandelsbedrijven gevestigd 
mochten worden. Het bouwprogramma was minimaal 17.000 m2 bvo bedrijfsruimte 
en/of showroom op de begane grond en 34.500 m2 bvo kantoren of showroom op de 
verdiepingen. Hiervan mocht maximaal 13.000 m2 bvo aangewend worden voor 
bouwmarkten. Langs het Calandplein en de Laakhaven diende het project uitgevoerd 
te zijn in vier bouwlagen. De bouwblokken binnen het gebied dienden samengevoegd 
te worden waardoor een geïntegreerde parkeeroplossing mogelijk werd gemaakt. 
Langs de Laakhaven moest de onderbouw een hoogte van circa 14 meter hebben met 
op regelmatige afstand van elkaar gesitueerde torens die minimaal vier lagen boven 
de plintbebouwing uitstaken en hoekbebouwing die het beeindigen van de plint 
accentueerde. 
Op de hoek van het Calandplein diende de toren minimaal acht bouwlagen boven de 
plintbebouwing uit te steken. 
De bebouwing aan de Lulofsstraat diende een voortzetting te zijn van de plintbebou-
wing aan de Laakzijde met een hoogte van 14 meter. De hoogte aan de 1e Lulofsdwars-
straat was 7 meter. Aan de Laakhavenzijde dienden op de begane grond 
showroom-achtige functies ingepast te worden met daarboven kantoor- of bedrijfs-
ruimte. De torens waren bestemd voor kantoren. Het bouwplan diende de concentra-
tie van een aantal bouwmarkten en aanverwante bedrijven mogelijk te maken.

Bron: Gemeenteraad Den Haag, 1993a
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sluiten. In de eerste plaats konden bedrijfsruim-
ten niet ongelimiteerd gestapeld worden. In de 
tweede plaats konden woningen goed gecombi-
neerd worden met de milieuhinder van bedrij-
ven. In de derde plaats was er met betrekking tot 
de milieuhinderbeperking voor bedrijven weinig 
verschil of er woningen of kantoren gerealiseerd 
zouden worden. De vierde overweging betrof de 
financiële dekking van het exploitatietekort.
Voor Noordanus kwam de functiewijziging goed 
uit omdat het in 1995 moeizaam was om de 
beschikbare woningcontingenten ingevuld te 
krijgen. Hierdoor liep de gemeente substantiële 
subsidiebedragen mis (ROSV, 1996). Blijkbaar 
was de drang voor woningontwikkeling zo groot 
dat Selmar Will (1995b) aan Van de Laar 
voorstelde om met Noordanus af te spreken dat 
de woningbouw in Laakhaven zich zou beper-
ken tot Laakcenter I en II. Dit betekende geen 
woningen in het GDV-project en geen woningen 
op het Leeghwaterplein, zoals de Hogeschool 
graag wilde. Selmar Will had nog steeds moeite 
met de ontwikkeling van woningen in Laakha-
ven. Dit gold in eerste instantie ook voor Bert 
Klerk, de nieuw aangetreden algemeen direc-
teur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling 
(DSO). Deze dienst was ontstaan door een fusie 
tussen REO en de dienst Bouwen en Wonen. 
(Van de Laar, 2012; Will, 1996d). 

In juli 1995 gingen Noordanus en Van de Laar 
akkoord met de functiewijziging onder het 
voorbehoud dat ook de gemeenteraad akkoord 
zou gaan (Ronteltap, 1995b). Voorwaarde was 
dat de functiewijziging budgettair neutraal zou 
zijn voor de gemeente. Devco diende tevens de 
overlast van het aanpalende bedrijf Yoegostaal 
voor de woningbouw op te lossen. REO zou 
verantwoordelijk zijn voor de stedenbouw. 
De functiewijziging van Laakcenter werd 
ingepast in de planvorming voor de gehele 
Calandstraat. 
Op 25 januari 1995 hadden Noordanus (1995), en 
Van de Laar afgesproken om alvast panden aan 
te gaan kopen aan de Calandstraat. De dekking 
vond vooralsnog plaats vanuit het Stadsvernieu-

wingsfonds. REO verrichtte vervolgens een 
financiële en stedenbouwkundige haalbaar-
heidsstudie. In de wethoudersstaf ROSV/EMP 
(1995a) van 9 februari 1995 werd afgesproken 
dat de Calandstraat als actiegebied werd 
aangewezen. Uitgangspunt was de ontwikkeling 
van bedrijfsruimten met bovengelegen wonin-
gen. Op 23 mei gaf de gemeenteraad (1995b) 
toestemming voor de aankoop van een aantal 
panden in het gebied. In het raadsvoorstel was 
aangegeven dat ‘vervanging van deze bebouwing 
door bedrijfsruimte met bovengelegen woningen 
één van de oplossingen was die werden onder-
zocht.’ Voor de coördinatie van de ontwerpen 
van de diverse projecten aan de Calandstraat 
werd de architect Hans Kuiper van bureau 
Kuiper-Oosterheert-Wubben aangesteld (Van de 
Laar, 1995a). Devco en Patrimonium vonden 
deze door de gemeente geregisseerde aanstel-
ling een vreemde gang van zaken, ook al was de 
woningbouwverenging hier inmiddels wel aan 
gewend. Devco bleef zijn vraagtekens zetten en 
verzocht Will te onderzoeken of het mogelijk 
was dat Kuiper de lopende ontwikkeling niet 
zou verstoren (Ronteltap, 1995b).
Op 14 september vond een bespreking plaats 
tussen Noordanus, REO, Patrimonium en 
Devco. Noordanus was gepikeerd dat Van de 
Laar niet aanwezig was (Will, 1995a), maar deze 
wist niet dat deze afspraak was ingepland 
(Wethoudersstaf EZ, 1995). Tijdens de bijeen-
komst werd een notitie van Patrimonium en 
Devco (1995) besproken waaruit bleek dat door 
de functiewijziging de grondopbrengst 4,1 
miljoen gulden lager was en dat er door de 
toevoeging van woningen tevens verdiept 
parkeren nodig was. Afgesproken werd dat het 
tekort voor rekening van Devco was, maar dat 
de gemeente een deel van het verlies compen-
seerde door levering van bouwrijpe grond na 
aankoop en sloop van het Heydra-Yoegostaal-
pand aan de Calandstraat. Verder werd toege-
zegd dat Devco en Patrimonium ook de overzij-
de van het Calandplein en de Calandstraat 
mochten ontwikkelen. Op het project zat een 
onrendabele top van 8 miljoen gulden. Noorda-
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nus was bereid om uit het stadsvernieuwings-
fonds mee te betalen (Wethoudersstaf ROSV/
EMP, 1995b).

De bebouwing langs de Calandstraat en het 
Calandplein moest een vervolg zijn van de 
Vaillantlaan, maar met een eigen afwijkende 
architectuur. Door showrooms in de plint werd 
een relatie gelegd met de achtergelegen bedrij-
venterreinen. In lijn met de ontwikkeling van 
Laakcenter II diende de achter de arcade 
gelegen tweede bouwlaag bestemd te zijn voor 
kantoren, maar aan het Calandplein diende geen 
arcade gebouwd te worden. Daarboven waren 
drie lagen woningen toegestaan. In verband met 
de sociale veiligheid diende een substantieel 
aantal woningen gerealiseerd te worden (Will, 
1995b en 1995c). Het nieuwe plan voor Laakcen-
ter I bestond uit showrooms/winkels, 441 
woningen, een parkeergarage met 239 plaatsen 
en een parkeerdek met 114 plaatsen (Dienst 
Bouwen en Wonen, 1996). 

Wethouder Van de Laar valt

Weliswaar hadden Van de Laar en Noordanus 
ingestemd met de functiewijziging van Laakcen-
ter, de gemeenteraad was hier officieel niet van 
op de hoogte en werd uiteindelijk veel te laat 
ingelicht. Bovendien zat de gemeenteraad al 
jaren op de lijn om zoveel mogelijk binnenstede-
lijk bedrijventerrein te behouden. Dat de 
gemeenteraad te laat werd ingelicht, lag niet aan 
de projectleider. Nog voor de wethouders in juli 
1995 akkoord gingen met de functiewijziging, 
had Will (1995b) al voorgesteld om dit met de 
gemeenteraad te bespreken. Maar dit werd door 
Bert Klerk tegengehouden omdat hij vanuit het 
perspectief van werkgelegenheid hier geen 
woningen wilde (Berenschot, 1996; Gemeente-
raad, 1996a; Van de Laar, 2012; Haagsche 
Courant, 1996). Intussen werd er doorgewerkt 
aan de planontwikkeling (De Brouw Blackstone 
Westbroek,1996; Berenschot, 1996). 
Noordanus had haast om de BWS-subsidie voor 

1995 veilig te stellen en maande het Bouw-
planoverleg tot spoed (Will, 1996b). Hierop ging 
het raadsvoorstel op 11 december 1995 in 
procedure en het bouwplan op 14 december 1995 
(Gemeenteraad, 1995c; Will, 1996a). In B&W 
(1996) werd de planwijziging echter aangehou-
den omdat deze nog ‘niet rijp werd bevonden’. 
Will (1996a) gaf aan dat de besluitvorming snel 
plaats diende te vinden omdat het bouwplan 
medio maart 1996 in de raadscommissies aan de 
orde zou komen. Hiervoor dienden echter nog 
diverse knelpunten opgelost te worden. Door het 
oprekken van het plangebied tot de gehele 
Calandstraat diende nog een tekort gedekt te 
worden van fl. 11,2 miljoen. Vervolgens moest 
nog discussie plaatsvinden met de Inspectie 
Financiën Lokale en Provinciale Overheden 
(IFLO) in verband met de artikel 12 status van 
Den Haag, waarvoor dit project een testcase 
was. Daarnaast was er binnen REO nog discus-
sie over de effecten van de woningbouw voor de 
toegestane milieuhindercategorie. Ook werd er 
weerstand verwacht van de Bedrijvenvereniging 
Laakhaven/Binckhorst waarmee nog geen 
gesprek had plaatsgevonden. Hier kwam bij dat 
het managementteam van DSO, onder leiding 
van Bert Klerk, besloot dat de nieuw aangestelde 
stadsstedenbouwer Kees Rijnboutt de plannen 
voor de Calandstraat gedetailleerder zou gaan 
beoordelen, met een doorlooptijd tot eind april. 
De plannen waren inmiddels uitgebreid met 
Laakhaven West waar woningbouw langs de 
Laak was gepland in combinatie met multicultu-
rele ambachtelijke bedrijven (DSO, 1996a; Van de 
Laar, 1996a). Rijnboutt was een voorstander van 
woningbouw in dit gebied en hechtte veel 
waarde aan de stedenbouwkundige uitstraling 
langs de Laak (Van de Laar, 2012; Devco, 1996). 
In de wethoudersstaf ROSV/EMP (1996) werd 
melding gemaakt van de voorgenomen steden-
bouwkundige studie. Dat de vertraging van het 
raadsvoorstel en de procedure van de bouwaan-
vraag op ramkoers lagen, kwam echter niet aan 
de orde. In april nam Roolfs, de directeur 
Bouwen en Wonen van DSO, contact op met Will 
en vroeg of het bouwplan ter visie gelegd kon 
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worden. Volgens Klerk (1996) ging Will hiermee 
akkoord. Kort daarop ging het mis. Will praatte 
zijn mond voorbij (Van de Laar, 2012) en in de 
Haagsche Courant verscheen een artikel met de 
titel ‘Woonwijk in Laakhaven Centraal’. De 
gemeenteraad was onaangenaam verrast. Voor 
een belangrijk deel was dit toneel omdat de 
politieke partijen informeel wel in de gelegen-
heid waren gesteld om tijdens het planproces 
kennis te nemen van de woningbouwplannen. 
Enkele partijen hadden hier gebruik van 
gemaakt, maar andere wilden dit niet (Steenweg, 
2012). Will bood aan Van de Laar zijn excuses 
aan maar vertelde hem dat zijn rol kleiner was 
dan misschien gedacht omdat het bouwplan 
inmiddels openbaar was. Van de Laar vroeg zich 
vervolgens af: ‘Hoe vertel ik de raadscommissie 

hoe het bouwplan ter visie kon liggen zonder een 
besluit van het College of de Commissie?’ (Will, 
1996b). Van de Laar (1996a) schreef aan de 
Commissie EMP dat er inderdaad plannen 
waren om in de Calandstraat de beoogde 
kantoren om te vormen naar woningen. Tevens 
gaf hij aan dat hoewel formeel voor de ter 
visielegging van een bouwplan de raadscommis-
sie niet geconsulteerd hoefde te worden, dit wel 
gebruikelijk was bij bestuurlijk relevante 
bouwplannen zoals het betreffende plan. Deze 
constatering was echter onjuist omdat op 8 
december 1986 de motie Herwaarden-Canne-
man was aangenomen. Hiermee werd besloten 
dat er geen toezeggingen over bestemmingswij-
zigingen in Laakhaven konden worden gedaan 
voordat hierover in commissies en raad gespro-

In het nieuwe stedenbouwkundig plan voor de Neherkade/Calandstraat/Laakhaven West waren veel 
woningen opgenomen: schetsen gemeente Den Haag voor woningbouw langs de kade van Laakhaven Centraal 
en Laakhaven West
Bron: Gemeente Den Haag, DSO
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ken en besloten was (Gemeenteraad Den Haag, 
1987b). Van de Laar gaf aan dat hij het betreurde 
dat het bouwplan ter visie was gelegd zonder de 
commissie vooraf te informeren. 

Op 14 mei 1996 werd in het managementteam 
van DSO (1996b) het nieuwe stedenbouwkundi-
ge plan voor de Neherkade/Calandstraat/
Laakhaven West gepresenteerd. Hierin waren 
veel woningen opgenomen (Haagsche Courant, 
1996). De Bedrijvenvereniging Laakhaven/
Binckhorst was een groot tegenstander van het 
plan (DSO, 1996c). In juni 1996 werd het 
raadsvoorstel in procedure gebracht. De 
gemeenteraad werd onder druk gezet door aan 
te geven dat besluitvorming voor het zomerreces 
plaats moest vinden in verband met de woning-
contingenten. De woningbouw zou noodzakelijk 
zijn voor de afspraken van de binnenstedelijke 
VINEX. De subsidie die hier tegenover stond, 
dekte grotendeels het financiële gat (Gemeente-
raad, 1996b). Uiteindelijk werd het raadsvoorstel 
in B&W van 18 juni wederom aangehouden en 
informeerde Van de Laar (1996b) de Commissie 
EMP per brief over de voortgang van de 
planvorming. Op 18 juli stelde D66 (1996) een 
aantal schriftelijke vragen. Onder andere of 
Devco nu ontslagen was van haar verplichtingen 
om het gebied tot een modern bedrijventerrein 
te ontwikkelen en of de gemeente schadeplichtig 
was. Hierop verzocht Van de Laar (1996c) aan 
Will om een chronologisch overzicht met 
bijbehorende documenten. Will (1996d) leverde 
het eerste deel op 4 augustus intern aan, maar 
dit werd niet doorgestuurd naar de wethouder. 
Ook nadat Van de Laar nogmaals aan Klerk om 
dit overzicht had verzocht, ontving hij dit niet. 
Op 4 september schreef Van de Laar aan Klerk 
een brief die hij afsloot met: ‘Gelet op de recente 
ontwikkelingen verzoek ik u thans, op deze helaas 
formele wijze, mij deze rapportage en bescheiden 
uiterlijk donderdag 5 september a.s. voor 16.00 uur 
ter hand te stellen. Ik houd u verantwoordelijk 
voor de juistheid en volledigheid van de aan te 
leveren gegevens’. De dag erna stuurde Klerk 
(1996) hem inderdaad het overzicht, maar de rol 

van Klerk en van Noordanus waren onderbe-
licht. Op 10 september schreef Van de Laar 
(1996d) aan de Commissie EMP onder andere 
dat 'bij de voorbereiding en de besluitvorming van 
het gewijzigde plan voor Laakcenter fouten waren 
gemaakt waarvoor hij de bestuurlijke verantwoor-
delijkheid droeg en nam’. De Kamer van Koop-
handel had inmiddels een alternatief plan 
ingediend waardoor de besluitvorming over de 
Calandstraat wederom werd uitgesteld. Op 13 
september vond er een emotionele vergadering 
plaats van de Commissie EMP (Haagsche 
Courant, 1996). Van de Laar verklaarde hier (ten 
onrechte) dat zijn eerste reactie op het verzoek 
van Devco om de kantoren te vervangen voor 
woningen negatief was. Hij gaf tevens aan dat de 
voorbereiding van het besluitvormingsproces zo 
lang had geduurd omdat hij de Commissie een 
integraal voorstel wilde presenteren met alle 
alternatieven, waarin aan alles was gedacht en 
op basis waarvan een goede afweging gemaakt 
kon worden. Ook dit klopte niet helemaal, want 
van alternatieve varianten was geen sprake. Voor 
de niet tijdige en te kort schietende informatie 
bood hij wederom zijn excuses aan. De Commis-
sieleden voelden zich gepasseerd omdat ze te laat 
waren geïnformeerd. Daarnaast waren ze van 
mening dat de functiewijziging onvoldoende was 
gefundeerd en dat het ambtelijke en bestuurlijke 
proces rommelig en ongecoördineerd was 
verlopen. De Commissieleden zouden zich 
beraden in hun fracties. In het weekend daarop 
besloot Van de Laar af te treden. Bij zijn opvol-
ger, Bas Verkerk, drong hij er op aan om maatre-
gelen tegen Will te nemen omdat hij van mening 
was dat ambtenaren verantwoordelijkheid 
dienen te dragen voor hun handelen (Van de 
Laar, 2012). Will werd hierop ontslagen.

Naar aanleiding van het aftreden van Van de 
Laar stelde Klerk een intern onderzoek in om te 
achterhalen wat er mis was gegaan. Hij fungeer-
de hierbij als ambtelijk opdrachtgever en liet het 
onderzoek opstellen door de directeur van het 
Ontwikkelingsbedrijf, Wouter van der Poel. In 
de begeleidende brief aan de gemeentesecretaris 
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gaf Klerk aan dat Van der Poel de meest betrok-
ken manager was bij het proces. Met deze 
opmerking distantieerde Klerk zich wederom 
van zijn eigen verantwoordelijkheid in deze. Van 
der Poel concludeerde dat binnen REO de 
visievorming gebrekkig was georganiseerd en 
dat de dienst sterk projectmatig was ingesteld. 
Ook Laakhaven vertoonde kenmerken van deze 
manier van werken. Het perspectief van een 
binnenstedelijk bedrijventerrein was onvoldoen-
de uitgewerkt. Eerst was de herontwikkeling 
gericht op traditionele bedrijvigheid, later werd 
dit gewijzigd in GDV en bouwmarkten met 
kantoren. De toevoeging van kantoren boven 
bedrijfsruimten was stedenbouwkundig en 
grondexploitatietechnisch gewenst maar 
markttechnisch onvoldoende onderbouwd. Door 
het gebrek aan visievorming was het nodig om 
plannen ‘over te doen’. Hij stak de hand in eigen 
boezem door aan te geven dat onder zijn 
verantwoordelijkheid de functiewijziging van 
Laakcenter onvoldoende was onderbouwd. De 
coördinatie van processen was in zijn ogen een 
zwak punt. De informele relaties waren vooral 
bestuurlijk-ambtelijk. Tussen diensten en 
ambtelijke disciplines waren deze zwak ontwik-
keld (DSO, 1996d). Uiteindelijk kostte Laakcen-
ter Van der Poel zijn functie; hij werd vervolgens 
aangesteld als directeur van de VINEX-locatie 
Ypenburg (Van Lente, 2012). Ook Berenschot 
(1996) kreeg opdracht om het proces te analyse-
ren. Zij concludeerde dat Van de Laar onvol-
doende was geadviseerd door de ambtenaren en 
dat de coördinatie tussen de diensten gebrekkig 
was. Bovendien was er onjuiste en onvolledige 
informatie verstrekt en waren er ontbrekende 
stukken via de pers naar buiten gebracht. De rol 
van Klerk, in het tegenhouden van het raadsvoor-
stel in de zomer van 1995, werd wel belicht, maar 
uiteindelijk afgezwakt. Mogelijk omdat Berenschot 
niet was gevraagd ‘de schuldige(n) aan te wijzen’ . 
Bovendien was Klerk wederom de ambtelijk 
opdrachtgever van het betreffende onderzoek. Ook 
de rol van Noordanus kwam niet aan de orde, 
terwijl deze toch een belangrijke rol had gespeeld 
in het stimuleren van woningbouw in Laakhaven.

Naar een nieuw plan voor Laakcenter 
en de Calandstraat

Bij de gemeenteraad was er onvoldoende 
draagvlak om het voorliggende plan door te 
zetten. In februari 1997 vond er een gesprek 
plaats tussen ambtenaren van de gemeente 
(1997) en Devco dat resulteerde in een alternatief 
plan dat bestond uit grootschalige detailhandel 
voor Marktkauf en Gamma, maximaal 100 
woningen, bedrijfsruimten en een kantoor van 
7.000 m2. Met deze oplossing werd het tekort 
teruggebracht tot 2 miljoen gulden. Intussen had 
de combinatie TNO-Inro en Heidemij Advies 
van de gemeente en de Kamer van Koophandel 
opdracht gekregen om scenario’s te ontwikkelen 
voor de bestemming van het Laakhavengebied. 
Alternatieven die zoveel mogelijk werkgelegen-
heid creëerden, dienden prioriteit te krijgen 
(TNO Inro, 1997). De eindrapportage was de 
onderlegger voor een werkbespreking van de 
Commissie EMP in maart 1997. Verkerk (1997) 
stuurde aan op een combinatie van de scenario’s 
omdat het vanuit stedenbouwkundige optiek 
belangrijk was om in de Calandstraat te voorzien 
in bedrijfsruimten/showrooms met bovengele-
gen woningen.

Op 5 mei schreef Devco (1997) aan Verkerk dat er 
na twee jaar nog steeds geen besluitvorming had 
plaatsgevonden over de functiewijziging van 
Laakcenter en dat de gemeente verwijtbaar 
tekortschoot. De schade zou fl. 11 tot fl. 22 
miljoen bedragen. De Brauw Blackstone 
Westbroek (1997) bevestigde dat de gemeente 
aansprakelijk was voor alle schade en adviseerde 
snel tot een besluit te komen: ‘Om het cru te 
zeggen: beter een verkeerd besluit dan geen 
besluit’. Dit leidde tot een Raadsvoorstel voor de 
wijziging van het programma voor Laakcenter I 
(Gemeenteraad, 1997a). Op de eerste bouwlaag 
was 18.000 m2 showroom en bedrijfsruimte 
opgenomen voor onder andere Marktkauf en 
Paagman aan wie tezamen 10.000 m2 bvo was 
verhuurd en 8.000 m2 voor risico van Devco. 
Voor de tweede bouwlaag waren in het raads-
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voorstel vier varianten naast elkaar gezet. Het 
voorstel was om te kiezen voor de variant met 
10.000 m2 bedrijfsruimte, 3.200 m2 aan bedrijfs-
ruimte gekoppelde kantoren en 75 woningen. 
Het voorstel was ook om de woonfunctie in 
Laakhaven tot de Calandstraat en -plein te 
beperken met een maximum van 250 woningen. 
Ondanks dat het verenigde bedrijfsleven in Den 
Haag nogmaals onderstreepte dat ze tegen 
woningbouw in het Laakhaven gebied was 
(Kamer van Koophandel, 1997), ging de raad 
toch akkoord met het voorstel (Gemeenteraad, 
1997a). Tevens stemde ze in met een reservering 
van fl. 15 miljoen. voor de afhandeling van de 
schadeclaims met Devco en Patrimonium. 

8.4.2 » Megastores

In 1986 gaf de gemeente aan het Centraal 
Instituut Midden- en Kleinbedrijf (CIMK, 1986) 
opdracht voor een onderzoek naar de meubelde-
tailhandel en de eventuele haalbaarheid en/of 
noodzaak voor de ontwikkeling van een 
multifunctioneel themacentrum in Laakhaven 
of de Binckhorst. Het CIMK constateerde een 
forse koopkrachtafvloeiing door het beperkte 
aanbod van woninginrichtingszaken in Den 
Haag en adviseerde om in Laakhaven of de 
Binckhorst een meubelthemacentrum te 
ontwikkelen. Ze gaven hierbij in overweging om 
er een multifunctioneel centrum van te maken. 
Aan de Waldorpstraat waren in die periode al 
een aantal grootschalige detailhandelsbedrijven 
gevestigd. In 1991 schakelden deze Adviesbureau 

Laakcenter aan de Verheeskade in Laakhaven Centraal
Bron: Auteur
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Ronteltap (1991) in om tezamen met makelaars-
kantoor Nieboer & Van Kuijen de herhuisvesti-
gingsmogelijkheden te onderzoeken. Het 
voorstel aan REO was om de betreffende 
winkels te concentreren in een nieuwbouwont-
wikkeling aan de Waldorpstraat. Het plan 
omvatte perifere detailhandel en GDV (groot-
schalige detailhandelsvestigingen in non-food 
met minimaal 1.500 m2 bvo, maar in Den Haag 
lag deze grens bij 1.000 m2 bvo). In totaal betrof 
het zo’n 20.000 m2. De ambtelijke projectleider 
Van Rooijen (REO, 1991i) adviseerde wethouder 
Martini positief op het voorstel te reageren, 
omdat het een goede mogelijkheid was om dit 
deel van Laakhaven Centraal als particulier 
initiatief te ontwikkelen en tevens voor een deel 
het vestigingsprobleem voor perifere detailhan-
del en GDV in de stad op te lossen. In lijn met 
het Rijksbeleid was de Provincie echter geen 
voorstander van detailhandel op bedrijventer-
reinen; de Waldorpstraat was aangemerkt als 
perifere locatie waar slechts onder bepaalde 
omstandigheden een beperkte categorie 
detailhandel gevestigd kon worden (Gemeente 
Den Haag, 1991). Martini (1991a) gaf de initia-
tiefnemers echter de gelegenheid een steden-
bouwkundig plan op te stellen. In het voorlopig 
ontwerp was sprake van 50.000 m2 wvo aan 
winkels. Het Detailhandelscollectief Den Haag 
was het niet met dit plan eens en vroeg zich af of 
dit in een stad met een overbewinkeling van 
35% een zinvolle ontwikkeling was. Ook de 
Provincie vreesde negatieve effecten voor het 
functioneren van de binnenstad en stadsdeel-
centra zoals Leidsenhage en In de Bogaard. Ook 
het Rijk was tegen omdat het in strijd was met 
het vigerende beleid (Kamer van Koophandel, 
1993). In overleg met de Provincie werd daarom 
besloten om door het IMK een distributieplano-
logisch onderzoek in te laten stellen (Gemeente-
raad Den Haag ,1993b). 

Intussen stelde Ronteltap (1992a en 1992b) aan 
de gemeente voor om Volker Stevin te betrekken 
als projectontwikkelaar en financier. Martini 
(1992b) ging hiermee akkoord. Hierop werd 

door de private partijen een stedenbouwkundig 
plan ingediend dat door de gemeente kritisch 
werd ontvangen. Steenweg (2012): ‘Met de 
ontwikkelaar ontstond een moeilijke discussie 
omdat deze de winkels in een ‘dichte doos’ wilde 
situeren zonder ontsluiting via de begane grond. 
De ontwikkelaars waren namelijk van mening dat 
bezoekers die met het openbaar vervoer of de fiets 
kwamen onvoldoende zouden besteden. Vanuit dit 
perspectief was het concept volledig gericht op 
toegankelijkheid met de auto. Met Volker Stevin 
ontstond een gevecht om openingen in de doos 
gerealiseerd te krijgen. De ontwikkelaar wilde in 
eerste instantie ook geen winkels op hogere 
bouwlagen omdat de winkeliers dit niet zouden 
willen’. 
In 1993 wilde BEMOG een reserveringsovereen-
komst aangaan voor de ontwikkeling van een 
vestiging van de GDV-formule Toys ‘R Us aan 
het Leeghwaterplein (REO, 1993d), maar zag 
hier later toch vanaf. Voor Volker Stevin (1993a) 
was dit aanleiding om aan de gemeente voor te 
stellen de plangrenzen voor het woonthemacen-
trum uit te breiden waardoor een betere entree 
aan het Leeghwaterplein mogelijk was. Het 
aangepaste stedenbouwkundige plan werd door 
de gemeente positief ontvangen. Daarnaast had 
het IMK-onderzoek uitgewezen dat er naast 
perifere detailhandel ook GDV gerealiseerd kon 
worden. Inmiddels was ABN AMRO Projectont-
wikkeling gevraagd om in het project te 
participeren in verband met de ervaring van 
deze ontwikkelaar met winkelcentra (Volker 
Stevin,1993b). Martini (1993b) ging akkoord met 
de samenwerking met ABN AMRO en een 
verruiming van het plangebied. Hierdoor had 
het winkelconcept inmiddels een metrage van 
72.500 m2 bvo. In de stuurgroep REO (1993e) 
gingen de betrokken wethouders akkoord met 
de vestiging van GDV in Laakhaven. Het 
belangrijkste argument was dat de positie van 
Den Haag als centrumgemeente, en vooral het 
kernwinkelapparaat, niet verzwakt mocht 
worden. Belangrijke voorwaarde was wel dat de 
ontwikkeling niet ten koste mocht gaan van het 
kernwinkelapparaat. Daarom werden kleding, 
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schoeisel en warenhuizen met een algemeen 
assortiment uitgesloten en was de minimale 
oppervlakte voor een winkel 1.000 m2 met een 
maximum van 20.000 m2 GDV (B&W, 1993a).

Wijziging van het bestemmingsplan 

Stichting Binnenstad Den Haag (1993) en de 
Kamer van Koophandel (1993) uitten hun zorgen 
over de GDV-plannen voor Laakhaven omdat 
deze bedreigend zouden zijn voor het kernwin-
kelgebied en de stadsdeelcentra. In juni 1993 

De betrokken wethouders gingen akkoord met GDV in Laakhaven om te voorkomen dat de positie van Den 
Haag als centrumgemeente zou afzwakken. Belangrijke voorwaarde was wel dat de ontwikkeling niet ten 
koste mocht gaan van het kernwinkelapparaat. Schetsen gemeente voor ‘het wooncluster’ (1993)
Bron: Gemeente Den Haag, DSO
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werd het Ontwerp Bestemmingsplan behandeld 
in de gemeenteraad (1993b). Voor Laakcenter I 
was een volume voor bouwmarkten opgenomen 
van 10.000 m2. Voor de toekomstige Megastores 
een metrage van 30.000 m2 wvo voor meubels- 
en woninginrichting en 20.000 m2 voor GDV. In 
de toelichting stond dat Laakhaven een belang-
rijke functie had voor kantoren en bedrijven met 
een toeleverende functie voor consumenten of 
andere bedrijven in de stad. De meer autonome 
bedrijven vestigden zich liever op meer perifere 
locaties zoals Forepark. Door verruiming van 
dergelijke locaties zou de druk op de binnenste-
delijke bedrijventerreinen afgenomen zijn. Hier 
was in toenemende mate vraag naar ruimte door 
de groothandel en grootschalige detailhandel. 
Het IMK-onderzoek had aangetoond dat GDV in 
Laakhaven belangrijk was om de positie van Den 
Haag als centrale verzorgende kern te behouden. 
Inmiddels was ook het Rijksbeleid sterk gewij-
zigd. Een actief anticiperend beleid werd 
wenselijk geacht en het was niet langer nodig om 
de detailhandel in de binnensteden te concentre-
ren. De ruimte voor reguliere bedrijven in 
Laakhaven Centraal zou door het plempen van 
de havenarm gelijk blijven, terwijl de werkgele-
genheid fors toenam (Martini, 1993c). Bij de 
behandeling van het bestemmingsplan in de 
Commissie Economische Zaken werd eraan 
getwijfeld of de vraagstelling aan het IMK wel 
open genoeg was geweest en of ze niet waren 
aangezet om voorstander van GDV te zijn. 
Verder was er twijfel of er voldoende instrumen-
tarium was om het kernwinkelapparaat te 
beschermen (Gemeenteraad, 1993b). Uiteindelijk 
werd het bestemmingsplan op 1 juli 1993 door de 
Gemeenteraad (1993c) vastgesteld. D66 had 
grote bedenkingen bij de verschuiving van 
ambachtelijke industriële bedrijvigheid naar 
grootschalige detailhandel en stemde tegen. 

Haaglanden (1993) stemde in met het bestem-
mingsplan omdat ze verwachtte dat de GDV-ont-
wikkeling positief was voor de regionale 
economische ontwikkeling. Maar de Raad voor 
het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf, de Kamer van 

Koophandel en diverse andere organisaties 
tekenden bezwaar aan bij de Provincie. De 
GDV-ontwikkeling zou de detailhandel in de 
binnenstad bedreigen. Bovendien was er geen 
regionale detailhandelsstructuurvisie opgesteld 
terwijl dit een eis was van het Rijk (Provincie 
Zuid-Holland, 1994). Maar ambtelijk werd de 
GDV-ontwikkeling in Laakhaven door de 
Provincie gesteund (Volker Stevin, 1994a). Toch 
adviseerde de Provinciale Planologische 
Commissie van Zuid-Holland (PPDZH,1994) aan 
GS om hun goedkeuring aan het Ontwerp-Be-
stemmingsplan te onthouden. Ze had problemen 
met de juridische regeling van de vestiging van 
GDV. Daarnaast had de gemeente bij vergissing 
nagelaten op de plankaart de juiste benaming 
van de winkelgebieden op te nemen. GS (1994) 
legden het advies van de PPCZH echter naast 
zich neer en gingen akkoord met het bestem-
mingsplan. Met betrekking tot de verplichting 
voor een regionale detailhandelsvisie waren ze 
van mening dat Den Haag niet aan deze richtlijn 
van het Rijk had kunnen voldoen, omdat het 
bestemmingsplan op 1 juli 1992 was vastgesteld 
terwijl de ministersbrief dateerde van 19 juli 
1992. Bovendien was het toestaan van GDV in 
lijn met het Rijks- en Provinciaal beleid, en het 
standpunt van Haaglanden. De door de gemeen-
te voorgestane combinatie van een publiekrech-
telijke vrijstellingsregeling en privaatrechtelijke 
erfpachtovereenkomsten bood volgens GS 
voldoende garantie voor het weren van onge-
wenste vormen van GDV. De Kamer van 
Koophandel (1994) en de Raad voor de Neder-
landse Detailhandel (1994) tekenden tevergeefs 
bezwaar aan tegen de vrijstellingsmogelijkheid 
voor GDV bij de Raad van State (1996).  

Planvorming voor de Megastores

Op 20 januari 1994 tekenden de gemeente, 
Volker Stevin en ABN AMRO Projectontwikke-
ling (1994a) een intentieovereenkomst. De 
ontwikkelaars vormden een ontwikkelingscom-
binatie. Het plan kwam tot stand in particulier 
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initiatiefgebied. Daarom diende de ontwikke-
lingscombinatie de aflopende erfpachtrechten te 
verwerven, eventuele huurrechten af te kopen, 
opstalvergoedingen te betalen en opstallen te 
slopen. De gemeente zou de grond saneren, 
openbare straat aan de openbaarheid onttrekken 
en de opnieuw verkavelde grond in eeuwigdu-
rende erfpacht aan de ontwikkelingscombinatie 
uitgeven voor fl. 365 per m2. Het metrage was 
minimaal 65.000 m2 bvo. Als de combinatie 
minder m2 zou realiseren, vond geen restitutie 
plaats en al het meerdere zou met de gemeente 
verrekend worden.

Na het sluiten van de intentieovereenkomst 
verstrekten de gemeente en de ontwikkelaars 
gezamenlijk een opdracht aan Frisia Makelaars 

voor een raming van de verwervings- en 
verplaatsingskosten (REO 1994i). Deze taxatie 
leidde tot een negatief projectsaldo. Dit was 
aanleiding om het ontwikkelingsconcept bij te 
stellen. De ontwikkelaars wilden dit doen door 
aanpassing van de branchering en bezuiniging 
op de stichtingskosten. Het terugbrengen van 
het areaal voor woninginrichtingzaken naar 
25.000 m2 ten gunste van GDV zou enkele 
miljoenen guldens opleveren. Hiervoor was het 
wel noodzakelijk om het bestemmingsplan te 
wijzigen. In dit kader zagen de ontwikkelaars 
ook graag dat de minimale maat van 1.000 m2 
werd verkleind naar 500 m2 met een verruiming 
van de branchering met mode. De gemeente 
achtte echter de tijd nog niet rijp voor een 
wijziging van het bestemmingsplan. Uiteindelijk 

Het bedrijfsleven tekende bezwaar aan tegen het bestemmingsplan Laakhaven omdat de GDV-ontwikkeling 
de detailhandel in de binnenstad zou bedreigen
Bron: SADH
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werd afgesproken om te bezuinigen op de 
parkeeroplossing, de grondexploitatie en de 
stichtingskosten. Ook zou de gemeente de 
verwerving, de sloop, de bodemsanering en het 
bouwrijp maken voor haar rekening nemen 
(Volker Stevin, 1994b en 1994c). 

Een alternatieve GDV-locatie?

Diverse grootschalige winkels waren geïnteres-
seerd in een vestiging in Den Haag en wilden 
zich, vooruitlopend op de ontwikkelingen, 
tijdelijk in de stad vestigen. Het betroffen 
winkelketens zoals Computer Company, 
Sanders, Engering, Halfords en Toys ‘R’ us 
(REO,1994j). Hiervoor werd tijdelijke huisves-
ting gecreëerd in het AT&T gebouw aan de 
Fruitweg (Gemeente Den Haag, 1995a). Over de 
locatie Laakhaven waren veel winkelketens 
minder enthousiast. In augustus schreef de 
Maatschap ter Bevordering van Vastgoed in 
Nederland (1994) namens Leen Bakker, Kwan-
tum Nederland, Gamma en Praxis aan de 
Gemeente dat ze grote bedenkingen hadden bij 
de ontwikkeling van Laakhaven omdat deze 
locatie conflicteerde met hun vestigingseisen. Zo 
waren de autobereikbaarheid en bevoorradings-
mogelijkheden onvoldoende. Het intensieve en 
complexe concept leidde bovendien tot hoge 
kosten die de grootschalige winkelconcepten 
niet konden dragen. Ze verzochten de locatie te 
heroverwegen waarbij de gedachte uitging naar 
de Binckhorst. Ook de meubelbranche liet weten 
twijfels te hebben bij Laakhaven (REO, 1994k). 
Voor de gemeente was dit aanleiding om de 
ontwikkelaars te hulp te schieten bij het werven 
van gegadigden door middel van gesprekken en 
informatiebijeenkomsten (REO, 1994l en 
1994m). 
Op 27 januari 1995 schreef Retail Innovation 
Amsterdam (RIA, 1995) aan Van de Laar dat een 
aantal winkelbedrijven met grote vestigingen 
een intentieverklaring hadden opgesteld waarin 
ze hun expliciete voorkeur voor Ypenburg 
uitspraken als GDV-locatie. Voor de gemeente 

was dit geen gewenste ontwikkeling omdat 
Ypenburg in die tijd nog geen onderdeel uit-
maakte van Den Haag (Tweede Kamer, 2001). 
Ambtelijk werd ingeschat dat een deel van de 
winkelbedrijven ook genoegen zou nemen met 
Laakhaven (REO, 1995b). Van de Laar (1995) 
schreef vervolgens een brief aan RIA waarin hij 
aangaf dat er geen sprake was van een GDV-lo-
catie op Ypenburg, maar uitsluitend in Laakha-
ven. Tegelijkertijd probeerde de gemeente achter 
de schermen de initiatiefnemers van de ontwik-
keling op Ypenburg (Bouwfonds, Hulshoff, 
Mijnders en Trammell Crow) terug te fluiten 
(Will, 1995c).

In diezelfde periode werd de regionale detail-
handelsstructuurvisie Haaglanden afgerond. 
Deze was opgesteld omdat het Rijk dit verlangde 
in het kader van de GDV-regeling. Het adviesbu-
reau BRO (1995) gaf de voorkeur aan Laakhaven 
als GDV-locatie. Maar tegelijkertijd publiceerde 
Kolpron (1995) in opdracht van de Kamer van 
Koophandel Haaglanden en RIA een studie die 
concludeerde dat Ypenburg een sterke locatie 
was voor een thematische detailhandelsontwik-
keling rond wonen en vrije tijd. Stichting 
Promotie Den Haag (1995) was echter een 
tegenstander van Ypenburg omdat er dan geen 
enkele synergie met het kernwinkelgebied zou 
zijn. Uiteindelijk sprak Haaglanden zich uit voor 
een GDV-locatie op Laakhaven en was een 
GDV-locatie op Ypenburg van de baan (Gemeen-
te Den Haag, 1996).

Op weg naar een samenwerkingsover-
eenkomst

In april 1994 had de gemeente er op aangedron-
gen om nog voor de zomer een contract te 
ondertekenen. De ontwikkelaars waren echter 
van mening dat er in het conceptcontract teveel 
risico’s bij de ontwikkelaars lagen. Ze stelden 
voor naar een gefaseerd contract over te gaan 
waarin tegenover de aangegane verplichtingen 
ook reële zekerheden stonden. De gemeente was 
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bereid om de leveringsplicht aan nader te stellen 
voorwaarden te koppelen, maar wilde wel snel 
tot overeenstemming komen (Volker Stevin, 
1994c). Omdat de onderhandelingen met de 
ontwikkelaars traag verliepen, werd er intussen 
ambtelijk gesproken over beëindiging van de 
samenwerking (REO,1994j). 
Door de hoge verwervingskosten was de 
grondprijs opgelopen tot fl. 470,- per m2 (totaal fl. 
33 miljoen). De ontwikkelaars lieten weten dat 
deze prijs te hoog was voor een winstgevend 
project en verzochten de gemeenten het metrage 
GDV in het bestemmingsplan te verruimen 
(AAP, 1994a). De gemeente ging hier echter niet 
op in. In de projectgroep van mei 1994 gingen de 
ontwikkelaars toch akkoord met de prijs op 
voorwaarde dat het metrage opgehoogd zou 
worden met 5.000 m2 horeca en overige voorzie-
ningen. Daarnaast stelden ze een verschuiving 
voor van een deel van het metrage voor wonin-
ginrichting naar kleinschalig wonen omdat dit 
meer opleverde per m2. Ook gaven ze aan dat de 
aantrekkelijkheid sterk zou toenemen als er 
voeding en mode aan toegevoegd konden 
worden. Voor de voeding kon sprake zijn van 
verplaatsing van een bestaande supermarkt in 
het Laakhavengebied. De ontwikkelaars hadden 
er ook geen problemen mee als de meubels en 
woninginrichting volledig uit het concept zouden 
verdwijnen (Volker Stevin,1994d). 

In mei 1994 ging de gemeente akkoord met een 
wijziging van het programma. Alleen voor de 
5.000 m2 wvo voorzieningen namen ze een 
inspanningsverplichting op zich om het bestem-
mingsplan in deze richting te wijzigen. Het 
uiterste bod voor de grond was 35,7 miljoen met 
een verhoging van fl. 100.000 voor elke 100 m2 
bvo aan voorzieningen die de bestemmingsplan-
wijziging mogelijk zou maken. Tot slot spraken 
ze hun bereidheid uit om mee te werken aan de 
verplaatsing van een supermarkt in Laakhaven 
naar de Megastores (REO, 1994q). De ontwikke-
laars kwamen hierop met het voorstel om voor 
een grondprijs van fl. 36 miljoen het winkelme-
trage nog verder te vergroten tot 71.000 m2 wvo, 

waarbij het areaal aan woninginrichting werd 
verlaagd en 7.500 m2 wvo voeding werd toege-
voegd. Daarnaast spraken ze hun bereidheid uit 
om samen met de gemeente een inspanningsver-
plichting aan te gaan om fl. 4 miljoen. extra 
grondopbrengsten te realiseren door mode en 
schoenen te integreren, hogere parkeertarieven 
te hanteren, de kosten te beperken en indexering 
van de verkoopopbrengsten (Volker Stevin, 
1994e). De gemeente ging akkoord met de 
ophoging van het metrage tegen een grondprijs 
van fl. 36 miljoen, onder voorwaarde dat de 
ophoging van het areaal woninginrichting werd 
beperkt tot 30.000 m2 wvo, en het metrage voor 
voeding afhankelijk was van een inspannings-
verplichting om een bestaande supermarkt naar 
de Megastores te verplaatsen. Daarnaast was het 
voorstel om gezamenlijk te streven naar een 
verdere verhoging van de grondwaarde met fl. 
4,7 miljoen door een verdere toename van het 
programma, stijging van de huur-/koopprijzen 
en wijziging van de functieverdeling (REO, 
1994o). Dit was van belang omdat de kosten van 
de grondproductie fl. 41 miljoen bedroegen en de 
kosten voor de bodemsanering fl. 10 miljoen 
(REO,1994k). De ontwikkelaars konden zich 
echter niet in het voorstel vinden en gaven aan 
een verwervingsprijs van fl. 33 miljoen als 
uiterste grens te beschouwen. Ze zagen wel reële 
mogelijkheden om deze prijs te verhogen indien 
het programma uitgebreid kon worden met 
voeding. Tevens stelden ze voor dat de gemeente 
hen een compensatieproject in Den Haag Zuid 
zou toekennen. De baten van dit project zouden 
dan voor 50% toegevoegd worden aan de 
grondprijs in Laakhaven. Ook door middel van 
een indexeringsconstructie kon de grondprijs 
verder opgehoogd worden (Volker Stevin,1994f). 
REO (1994r) hield er serieus rekening mee dat de 
ontwikkelaars zouden afhaken. Ook wethouder 
Noordanus, die nooit een voorstander was 
geweest van de Megastores, zat op de lijn om 
afscheid te nemen van de GDV en een verlies te 
incasseren van fl. 10 miljoen (REO, 1994s; Van 
Lente, 2012). 
Op dat moment hanteerde de gemeente voor de 
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grond nog steeds een bodemprijs van fl. 36 
miljoen, terwijl de ontwikkelaars maximaal fl. 33 
miljoen wensten te betalen. Bovendien wilden de 
ontwikkelaars zich niet conformeren aan een 
volledige bouwplicht. Uiteindelijk kwam er een 
oplossing tot stand door de ontwikkelaars 
inderdaad een compensatieproject toe te kennen 
in Wateringse Veld. Daarnaast werd afgesproken 
dat er een bouwplicht voor 41.000 m2 gehanteerd 
zou worden voor het gedeelte van de Megastores 
zonder de woninginrichting. Voor de 30.000 m2 
woninginrichting was sprake van een bouw-
plicht als 60% was voorverhuurd (REO,1994p). 
Op 15 februari 1995 werd de samenwerkings-
overeenkomst gesloten voor de Megastores 
tussen de gemeente Den Haag, Volker Stevin en 
ABN AMRO (1994b; AAP, 1995). Naast de eerder 
genoemde afspraken was opgenomen dat de 
bouw uiterlijk 1 oktober 1997 zou starten. In de 
periode daarvoor zouden de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden uitgewerkt worden zodat er in 
januari 1996 een voorlopig ontwerp en medio 
1996 een definitief ontwerp van een bouwplan 
gereed kon zijn. 
Daarnaast was een ‘sideletter’ opgenomen, 
waarin de gemeente zich bereid verklaarde om 

medewerking te verlenen aan een wijziging van het 
bestemmingsplan als de ontwikkelaars er in 
slaagden om een bestaande supermarkt in 
Laakhaven te verplaatsen naar de Megastores. 
Tevens om de ontwikkelaars als een van de 
gegadigden te noteren voor de ontwikkeling van 
een winkelcentrum op de VINEX-locatie Wate-
ringse Veld of ze in een competitie te laten partici-
peren. Indien een derde partij zou worden 
geselecteerd, zou ten behoeve van de relocatie van 
een supermarkt in Laakhaven in het betreffende 
winkelcentrum in Wateringse Veld een ruimte van 
1.500 m2 gereserveerd worden voor een door de 
ontwikkelaars te bepalen supermarktketen. 
Daarnaast was in de sideletter opgenomen dat de 
partijen zouden trachten de commerciële waarde 
van de Megastores te optimaliseren door vergro-
ting van het bouwvolume en wijziging van de 
functieverdeling. De gemeente profiteerde daarvan 
mee door een bijdrage van 20% van de grondop-
brengst. Daarnaast zou de grondprijs met fl. 300 
per m2 bvo worden verhoogd voor elke m2 food die 
mocht worden gerealiseerd. Tot slot zou Den Haag 
zich inspannen om Laakhaven in regioverband als 
regionale GDV-locatie aangewezen te krijgen 
(Gemeenteraad Den Haag, 1995a; B&W, 1995). De 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden Megastores 

Stedenbouwkundig betreft het een perifere locatie. Het Leeghwaterplein wordt 
verbreed en voorzien van een strook kantoren (totaal 20.000 m2) in de vorm van 
kantoorvilla’s met voortuinen. Tussen de kantoorvilla’s komt een entree tot stand 
naar het winkelcentrum in het verlengde van de looproute vanaf station Hollands 
Spoor. In de 3e van der Kunstraat sluit de bebouwing aan bij de kantorenontwikkeling 
aan het Leeghwaterplein. Hier vindt ook het laden en lossen van bestelwagens plaats 
op parkeerstroken. De vrachtwagens lossen inpandig. Het themacentrum moet 
duidelijk worden gesitueerd tussen de belangrijkste doorgaande routes.  
Gevel Waldorpstraat moet een uistraling krijgen die past bij het karakter van de 
Waldorpstraat als zichtlocatie voor de automobilist en vanaf het spoor. Het gebouw 
dient een eigen identiteit en uitstraling te hebben en mag niet te introvert van karak-
ter zijn. De entrees dienen het gebouw open te trekken.

Bron: REO, 1993f en 1994d
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‘sideletter’ ging minder ver dan een eerdere versie 
waarin sprake was van een harde toezegging aan 
de ontwikkelaars voor de ontwikkeling van een 
winkelcentrum van circa 3.000 m2 bvo met zo’n 
100 bovengelegen vrijesectorwoningen en een 
investering van circa fl. 30 miljoen. Deze afzwak-
king betekende wel dat de ontwikkelaars uiteinde-
lijk geen fl. 36 miljoen betaalden voor de grond 
maar fl. 33 miljoen (Van de Laar, 1995d).

De brancheringscommissie

Met betrekking tot de branchering van de 
Megastores was in de toelichting op het bestem-
mingsplan opgenomen dat vrijstelling van 
grootschalige detailhandel door het college 
alleen werd verleend na een zware vrijstellings-
procedure, na een positief advies van de Rijks-
consulent voor Economische Zaken en een 
verklaring van geen bezwaar van GS. Bovendien 
zou deze vrijstelling geen betrekking hebben op 
voeding, kleding en schoenen of warenhuizen 
met een algemeen assortiment. Daarnaast was er 
het privaatrechtelijke erfpachtcontract waar 
zowel erfpachters als hun rechtsopvolgers 
beperkende voorwaarden opgelegd kregen 
(B&W, 1993a). Bovendien wilde de gemeente in 
1994 een branche-adviescommissie instellen. De 
ontwikkelaars waren echter van mening dat de 
branchering reeds in het bestemmingsplan was 
geregeld en deze commissie overbodig was. Ze 
stelden voor een lijst op te stellen met branches 
die in de gemeenteraad werd vastgesteld voor 
een algemene vrijstelling. In mei 1994 leverden 
de ontwikkelaars de lijst aan (Volker Stevin, 
1994g en 1994h). Maar de gemeente stelde toch 
een branche-adviescommissie in (Gemeente Den 
Haag, 1995b). Hierin waren het Overleg Binnen-
stad, de Rijksconsulent Economische Zaken, 
Nieboer Gemako, ABN AMRO en REO vertegen-
woordigd. De Rijksconsulent stelde in de eerste 
vergadering dat de procedure niet voldeed aan de 
beleidsbrieven van het Rijk, omdat de regionale 
detailhandelsstructuurvisie nog niet was vastge-
steld en ook de inspecteurs van de ruimtelijke orde-

ning van het Rijk en de Provincie ontbraken. In de 
visie van de Rijksconsulent moest de invulling van 
het project van bovenaf geregeld worden en niet 
aan de hand van de vraag wat er wel of niet in zou 
kunnen. De voorzitter stelde echter dat de 
commissie alleen de invulling van de branches 
op hoofdlijnen bepaalde en niet in details zou tre-
den. Op het moment dat de hoofdbranches voor 
de Megastores in de branche-adviescommissie 
werden vastgesteld, was de Rijksconsulent 
verhinderd (Gemeente Den Haag, 1995c). 
Conform het verzoek van de ontwikkelaars werd 
op grond van deze lijst algemene vrijstelling 
verleend voor de betreffende branches. 

Het stedenbouwkundig plan

In november 1993 reageerde REO (1993c) op het 
stedenbouwkundig plan van Witt & Jongen voor 
de Megastores. De oplossing om vanaf het 
parkeerdak via de winkels naar beneden te 
lopen, werd positief beoordeeld. Over de gevel 
aan de Waldorpstraat was REO minder enthou-
siast. Omdat deze voor treinreizigers bepalend 
was voor de eerste indruk van de stad diende 
deze over meerdere lagen een aantrekkelijke 
uitstraling te krijgen. Het laden en lossen diende 
inpandig plaats te vinden. In deze periode 
formuleerde REO (1993f) de stedenbouwkundi-
ge randvoorwaarden voor de ontwikkeling van 
de Megastores (zie kader). Deze werden in 
oktober 1994 in Welstand besproken (REO, 
1994t). De afdeling Stedenbouw van de gemeente 
wilde graag woningen toevoegen in het gebied, 
maar de projectleider en de wethouder waren 
van mening dat dit te omslachtig was voor de 
ontwikkelaars (Steenweg, 2012). 

Intussen was er door de ontwikkelaars een 
aangepast ontwerp gemaakt. Dit stuitte op 
kritiek bij de gemeente, onder andere omdat er 
aan de Calandstraat geen sprake was van een 
entree. De gemeente stuurde hierop de steden-
bouwkundige randvoorwaarden toe voor de 
Megastores (REO, 1994q). Voor de ontwikke-
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Voor de ontwikkelaars waren de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente onaanvaardbaar: 
stedenbouwkundig ontwerp Megastores (1994)
Bron: Gemeente Den Haag, DSO

laars waren deze onaanvaardbaar. Ze waren van 
mening dat deze niet aansloten bij het concept en 
het ontwerp dat nu op tafel lag en stelden dat de 
gemeente had gekozen voor een ‘grote dozen 
project’ en zich bewust moest zijn van de 
stedenbouwkundige consequenties daarvan 
(Volker Stevin,1994d).
In juni 1995 werd in de projectgroep overeen-
stemming bereikt over de ontsluiting, de entrees 
en de uitstraling (REO, 1995c). Maar het 
ontwerp dat vervolgens werd ingediend, sloot 
hier volgens de gemeente onvoldoende op aan. 
Door de stedenbouwkundige Bart Steenweg 
werd dit indertijd getypeerd als: ‘een eenvoudige 
schakeling van goedkope dozen met een eenvoudi-
ge glaskap waarbij de verkaveling geen enkele 
aanleiding gaf om ook maar in de verste verte iets van 

kwaliteit te herkennen’ (REO, 1995d). Maar kort 
daarop ging het plan volgens hem wel de goede 
kant op, al waren er nog wel diverse aanpassingen 
nodig om akkoord te kunnen gaan. Vooral de 
zichtbaarheid van de Megastores vanaf het 
Leeghwaterplein diende te verbeteren. Tevens 
moest de bebouwing doorgetrokken worden tot 
aan de Calandstraat (REO, 1995e). In september 
1995 stemde de projectgroep op hoofdlijnen in met 
het ontwerp van Witt & Jongen (REO, 1995f). De 
winkels waren in meerdere bouwlagen gesitueerd 
rond een binnenplein aan de oostzijde dat in 
westelijke richting werd doorgezet als winkel-
straat. De 1.775 parkeerplaatsen waren op het dak 
gesitueerd. Aan de Waldorpstraat bevonden zich 
de belangrijkste entrees voor voetgangers 
(DSO,1996e). 
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De realisatie

In lijn met de samenwerkingsovereenkomst wer-
den de Megastores inderdaad uitgebreid met een 
perceel dat zich uitstrekte tot aan de Caland-
straat (REO, 1995g). Het programma nam toe 
met 7.500 m2 wvo woninginrichting, 1.000 m2 
wvo GDV, 1.000 m2 wvo horeca en dienstverle-
ning, 5.000 m2 wvo badkamers, keukens en 
sanitair en 5.000 m2 voeding. (Gemeenteraad 
Den Haag, 1997a). Dit laatste voor een nabijgele-
gen Konmarformule die in een pand van Unigro 
was gevestigd. Omdat het pand een supermarkt-
bestemming had, diende Unigro schadeloos 

gesteld te worden. Dit was echter te kostbaar. 
Doordat Konmar en Unigro (later Super de Boer, 
Laurus, Jumbo) fuseerden, konden de ontwikke-
laars een contract sluiten met Konmar (Van 
Lente, 2012). De uitbreiding van de Megastores 
kon voor een deel binnen het bestemmingsplan 
opgelost worden door verplaatsing van winkel-
meters. Op onderdelen moest het bestemmings-
plan echter aangepast worden.

In 1998 ging de bouw van de Megastores van 
start en het winkelcentrum werd in 2000 
opgeleverd. Het betrof een zogenaamde vierde 
generatie meubelboulevard met GDV. Deze 

Schetsen Megastores (1995-1996)
Bron: Gemeente Den Haag, DSO

In 1998 ging de bouw van de Megastores van start en het winkelcentrum werd in 2000 opgeleverd:  
hoofdentree Megastores
Bron: Auteur
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combinatie was nog niet eerder in Nederland 
gerealiseerd. Het winkelcentrum kampte vanaf 
het begin met grote leegstand. Dit kwam mede 
door de opheffing van ABN AMRO Projectont-
wikkeling waardoor deze organisatie vanaf 1999 
niet meer betrokken was bij het project. Volker 
Stevin had nauwelijks expertise op het gebied 
van winkelontwikkeling en dit had onder andere 
gevolgen voor de branchering (Ten Voorde, 
2013). Volkers Stevin (1999) verkocht het project 
aan Hypo-Fondsbeteiligungen fur Sachwerte 
GmbH, een dochter van de Bayerische Hypo- 
und Vereinsbank AG. Ook deze organisatie had 
weinig ervaring met de commerciële aspecten 
van een winkelcentrum. In 2008 kocht ING 
RED het complex met het doel het winkelcen-
trum nieuw leven in te blazen en woningen en 

een hotel toe te voegen (Steenweg, 2012). In 
overleg met de gemeente Den Haag werd de 
branchering verruimd en werd het mogelijk 
reguliere winkels in te passen. De herontwikke-
ling ging in 2010 van start en de eerste fase werd 
in 2011 opgeleverd. Door het ontstaan van de 
vastgoedcrisis was er geen sprake meer van de 
geplande woningen en hotel. 
Aan het Leeghwaterplein kwam in plaats van 
kantoren uiteindelijk de nieuwe vestiging van 
het Mondriaancollege tot stand: een concentra-
tie van MBO-instellingen. Burgemeester 
Deetman speelde hier samen met de wethouder 
van Onderwijs wederom een belangrijke rol in 
(Deetman, 2012, Steenweg, 2012). Daarnaast 
kwam door DUWO tussen de Megastores en het 
spoor een studentencomplex tot stand. 

In 2008 kocht ING RED het complex met het doel het winkelcentrum nieuw leven in te blazen. In overleg met 
de gemeente Den Haag werd de branchering verruimd en werd het mogelijk reguliere winkels in te passen: 
atrium Megastores
Bron: Auteur
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Aan het Leeghwaterplein kwam in plaats van kantoren uiteindelijk de nieuwe vestiging van het Mondri-
aancollege tot stand: een concentratie van MBO-instellingen
Bron: Auteur

8.5 »  Het krachtenspel tussen de 
actoren

Nieuw Laakhaven is ontstaan als gevolg van het 
krachtenspel tussen de gemeente Den Haag, het 
Rijk, de Provincie Zuid-Holland, Haaglanden en 
diverse private partijen. In deze paragraaf 
komen allereerst de verhoudingen aan de orde 
tussen de gemeente Den Haag en de hogere 
overheden. Daarna komt de relatie tussen de 
gemeente en de private partijen aan bod. Het 
hoofdstuk sluit af met de interne verhoudingen 
binnen de gemeente Den Haag. 

8.5.1 »  Verhouding tussen de gemeente  
Den Haag en de hogere overheden

Het Rijk had invloed op het ontstaan van Nieuw 
Laakhaven door een substantiële financiële 
bijdrage te verlenen voor de HHS in Laakhaven 
Hollands Spoor. Deze ontwikkeling heeft een 
belangrijke hefboomfunctie gehad op het 
aantrekken van private investeringen (Martini 
2012; Steenweg, 2012). Vooral omdat Laakhaven 
op dat moment verpauperd was en kampte met 
een negatief imago. Zo was de beslissing voor de 
bouw van de HHS voor Wilma Vastgoed een 
belangrijke reden om het gebied te willen 
herontwikkelen (Eurlings, 2013). Afgezien van 
de instemming om de HHS in het Laakhavenge-
bied te vestigen, heeft het Rijk geen invloed 
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gehad op de ruimtelijk-functionele invulling van 
het gebied. Aan het verstrekken van de financiële 
bijdrage waren geen voorwaarden gekoppeld die 
betrekking hadden op het stedenbouwkundige 
plan of de programmatische invulling (Deet-
man, 2012).
Het Rijk heeft daarnaast de randvoorwaarden 
gecreëerd die de ontwikkeling van Laakhaven 
Centraal mogelijk maakten. Door de introductie 
van het GDV-beleid werd het beleidskader 
gecreëerd om hier de Megastores te kunnen 
ontwikkelen. Met subsidies maakte het Rijk het 
bovendien aantrekkelijk om woningen te 
realiseren in Laakhaven. Omdat het in 1995 voor 
de gemeente moeilijk was om de woningcontin-
genten in te vullen, dreigde ze substantiële 
subsidies mis te lopen (ROSV, 1996). Gezien de 

artikel 12 status van Den Haag was dit onge-
wenst. De omzetting van kantoren naar wonin-
gen in Laakcenter kwam de gemeente daarom 
goed uit en motiveerde wethouder Noordanus 
om dit te stimuleren. Maar ook in Laakhaven 
Centraal had het Rijk geen directe invloed op het 
stedenbouwkundige plan en de programmati-
sche invulling van het gebied. (Blitz, 2012; 
Reijnen, 2012; Van Lente, 2012; Martini, 2012; 
Eurlings, 2013; Ten Voorde, 2013). Wel deed de 
Rijksconsulent voor Economische Zaken een 
vergeefse poging om invloed uit te oefenen op de 
branchering. 

Ook de Provincie heeft nauwelijks invloed gehad 
op de ruimtelijk-functionele ontwikkeling van 
Laakhaven. Wel hebben GS goedkeuring 

Het Rijk had invloed op het ontstaan van Nieuw Laakhaven doordat minister Deetman een substantiële 
financiële bijdrage verstrekte voor de Haagse Hogeschool. Deze ontwikkeling heeft een belangrijke hefboom-
functie gehad op het aantrekken van private investeringen: Wim Deetman in de Tweede Kamer (1984)
Bron: NA
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verleend aan het Ontwerpbestemmingsplan 
waardoor de ontwikkeling van de Megastores 
mogelijk werd. Opvallend is dat GS hiermee 
contrair gingen aan het negatieve advies van de 
PPCZH (1994). Mogelijk was hier sprake van een 
afspraak met het gemeentebestuur van Den 
Haag. Het intergemeentelijke samenwerkings-
verband Haaglanden (1993) bestond in die 
periode pas kort en stemde ook in met het 
bestemmingsplan omdat ze verwachtte dat de 
GDV positief was voor de regionale economische 
ontwikkeling. 

8.5.2 »  Verhouding tussen de gemeente  
Den Haag en de private partijen

Ruim een jaar voordat de ontwikkelaars voor de 
ontwikkeling van Laakhaven Hollands Spoor in 
beeld kwamen, had de gemeente Den Haag reeds 
een stedenbouwkundig plan opgesteld dat 
voorzag in een ruimtelijk functionele indeling 
die uiteindelijk ook in belangrijke mate is 
gerealiseerd (SOGZ, 1988). Ook bij de uitwerking 
van het stedenbouwkundig plan waren de 
ontwikkelaars maar zijdelings betrokken en was 
de gemeente met Atelier PRO bepalend (Blitz, 
2012; Van Lente, 2012; Eurlings, 2012). Bij de 
start van de samenwerking met Wilma Vastgoed 
en Amstelland Vastgoed gaf de gemeente 
(WAVG, 1990a en 1990b) het gewenste program-
ma aan met een fasering van de kantorenontwik-
keling en een structuur voor de organisatie van 
de publiek private samenwerking. De ontwikke-
laars gingen hier in grote lijnen mee akkoord 
zonder zich echter te committeren aan de 
omvang van het programma (SOGZ, 1990a, 
1990b, en 1990e). Hier werd stevig over onder-
handeld omdat ze het metrage kantoren te 
ambitieus vonden. Ook over de grondprijzen en 
het risico werd door de ontwikkelaars én de 
gemeente scherp onderhandeld. Maar de invloed 
van de ontwikkelaars was hier groot en uiteinde-
lijk moest de gemeente water bij de wijn doen. 
Enerzijds door middel van de overeenkomst met 
NBM Amstelland (1993) en anderzijds door 

lagere grondkosten in rekening te brengen voor 
de woningontwikkeling, in combinatie met het 
verstrekken van diverse subsidies (DSO, 1997a en 
1997b). 

De Gemeente wilde bij Laakhaven Centraal het 
initiatief vooral bij de private partijen laten. De 
reden was dat Den Haag door de vele grootscha-
lige herontwikkelingsprojecten van het Pro-
gramcollege op de rand van de financiële 
afgrond balanceerde. De gemeente beperkte zich 
tot een globale ruimtelijk-functionele indeling 
van het gebied en een flexibel stedenbouwkun-
dig plan. Per deellocatie werden vervolgens, op 
het moment dat zich een particulier initiatief 
aandiende, specifieke stedenbouwkundige 
voorwaarden opgesteld. Ook voor Laakcenter I 
en II en de Megastores was dit het geval. De 
definitieve ontwerpen en het programma van 
deze projecten kwamen vervolgens in nauwe 
samenwerking met de gemeente tot stand. 
In de loop van het proces brachten de ontwikke-
laars en de gemeente hier, vanuit commerciële en 
financiële drijfveren, wel de nodige wijzigingen 
in aan. Zo werd het metrage detailhandel van de 
Megastores fors uitgebreid met andere winkel-
branches en horeca. In Laakcenter werd de 
oorspronkelijke functie van kantoren op de 
hogere bouwlagen voor een groot deel gewijzigd 
in bedrijfsruimten en woningen. 
Bij de ontwikkeling van Laakcenter werd de 
aankoop en sloop van de opstallen en het 
bouwrijp maken van de grond door Devco 
uitgevoerd (REO, 1993c; Gemeenteraad, 1993a). 
Het grote voordeel voor de gemeente was dat het 
risico van de grondexploitatie hierdoor bij de 
marktpartij lag. Bij de Megastores lukte dit niet. 
Hier werd uiteindelijk besloten dat de gemeente 
deze rol op zich zou nemen. De argumentatie 
naar de gemeenteraad (1995c) was dat alleen de 
gemeente beschikte over het benodigde juridi-
sche instrumentarium om de erfpachtrechten te 
verwerven. Daarnaast was het gemeentelijk 
apparaat beter toegerust en ervaren voor 
verwerving en erfpachtontbinding. Ook waren 
de grondproductiekosten te hoog voor een 
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volledige private aanpak. Tot slot waren de 
planologische onzekerheden (goedkeuring 
bestemmingsplan, regionale aanwijzing 
GDV-locatie) voor een particuliere partij te 
groot. Maar waarschijnlijk wilden Volker Stevin 
en ABN AMRO Projectontwikkeling zo het 
risico en de mogelijke tekorten van de grondex-
ploitatie bij de gemeente leggen. De onderhande-
lingen over de grondprijzen, de metrages, de 
branchering en het risico waren intensief en 
langdurig. Marco van Lente (1994j) typeerde de 
onderhandelingen over de Megastores indertijd 
als ‘voortmodderen’. Volgens hem hielden de 
ontwikkelaars de gemeente erg lang aan het 
lijntje en peuterden ze allerlei toezeggingen los. 
Inderdaad deed de gemeente ook in Laakhaven 
Centraal forse financiële concessies; zowel bij 
Laakcenter als bij de Megastores. Volgens de 

ontwikkelaars was dit echter noodzakelijk om 
tot financieel haalbare projecten te komen. De 
kostbare binnenstedelijke ontwikkeling kon 
volgens hen niet gedragen worden door de 
marktprijzen van winkelformules die normaliter 
op relatief goedkope perifere locaties tot stand 
kwamen (Ten Voorde, 2013). Volgens Eurlings 
(2013) komt een ontwikkelaar bij een gemeente 
binnen door in eerste instantie ‘mee te dromen’. 
Maar uiteindelijk dient er wel een project tot 
stand te komen dat commercieel en financieel 
haalbaar is. Hier zijn volgens hem vaak stevige 
onderhandelingen voor nodig. 
De plannen van de gemeente bleken vooral te 
steunen op ruimtelijk-functionele en financiële 
overwegingen. Ondanks het inschakelen van 
adviesbureaus hebben markttechnische 
overwegingen in de initiatief/programmafase 

Ook bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan van Laakhaven Hollands Spoor waren de  
ontwikkelaars maar zijdelings betrokken: huidige situatie Laakhaven Hollands Spoor 
Bron: Auteur
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hierbij een ondergeschikte rol gespeeld. Uitein-
delijk ‘corrigeerden’ de ontwikkelaars met 
behulp van marktinformatie het programma, 
zodat een voor hen winstgevende exploitatie met 
niet al te veel risico’s mogelijk werd. Toch bleef 
de Megastores marktechnisch een suboptimaal 
project. Door de verkoop aan een buitenlandse 
belegger die waarschijnlijk onvoldoende 
informatie had over de lokale situatie werd het 
mogelijk de Megastores toch te realiseren. De 
gemeentelijke ambities werden bekostigd met 
eigen middelen, rijksmiddelen en bijdragen 
vanuit de markt. 

De invloed van de eindgebruikers op de ontwik-
keling van Nieuw Laakhaven varieerde sterk. In 
Laakhaven Hollands Spoor had de HHS een 

bepalende rol in de ontwikkeling van het 
vastgoed en de directe omgeving. In de overige 
delen van Laakhaven Hollands Spoor was de 
invloed van de eindgebruikers minimaal. Zowel 
de bewoners als het merendeel van de bedrijven 
hadden geen zeggenschap over de planvorming 
en het ontwerp. Alleen enkele eigenaargebrui-
kers van kantoren hadden hier wel invloed op.
In Laakhaven Centraal hadden de grootwinkel-
bedrijven invloed op het ontwerp van Laakcen-
ter I en II. Zo eiste Gamma dat het parkeren, het 
laden/lossen en de bedrijfsruimte op één 
vloerniveau zou komen. De Megastores was een 
initiatief van de grootschalige detailhandel die 
reeds in Laakhaven gevestigd was. Maar 
tegelijkertijd werd de voorkeur van een aantal 
grootwinkelbedrijven om een GDV-locatie op 

De plannen van de gemeente voor Laakhaven Centraal zijn vooral gebaseerd op ruimtelijk-functionele en 
financiële overwegingen: v.l.n.r. onbekend, wethouder Dijkhuizen, onbekend, wethouder Martini en 
wethouder Noordanus bij de start bouw van de Lamel aan de Neherkade tegenover Laakhaven Centraal
Bron: Fotopersbureau Hendriksen-Valk
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Ypenburg te ontwikkelen, genegeerd. Waar-
schijnlijk omdat deze locatie niet binnen de 
gemeente was gesitueerd.

8.6 » Toetsing van de hypothese

Op basis van de uitkomsten van de casestudie 
Nieuw Laakhaven is de tweede hypothese: 
Doordat vanaf de jaren tachtig de (financiële) 
invloed van de private partijen op de stedelijke 
ontwikkeling sterk is toegenomen, is het aandeel 
van winkels in nieuwe centra die in deze periode 
zijn ontstaan relatief groot getoetst. Deze 
hypothese wordt aangenomen als uit de onder-
zoeksresultaten van de casestudies blijkt dat er 
sprake is van zes of meer van de volgende 
indicatoren (zie paragraaf 4.4.1 voor een 
uitgebreide beschrijving). 

Van de eerste indicator Het aandeel van private 
financiering in de inkomsten van gemeenten is 
vanaf de jaren tachtig toegenomen is reeds in 
paragraaf 5.5 aangetoond dat dit inderdaad het 
geval was. Ook van de tweede indicator Tussen 
de stedelijke overheid en private partijen is in de 
initiatieffase sprake van een officiële samenwer-
kingsconstructie was sprake. Zowel voor Laakha-
ven Hollands Spoor, Laakcenter en de Megasto-
res werden reeds in de initiatieffase officiële 
samenwerkingsconstructies gesloten tussen de 
gemeente en de private partijen. De derde 
indicator De private partijen zijn opdrachtgever 
van de marktonderzoek- en adviesbureaus was 
niet het geval. Voordat de ontwikkelaars in beeld 
kwamen, gaf de gemeente opdracht aan het 
CIMK (1986) voor een onderzoek naar de 
meubeldetailhandel en de haalbaarheid en/of 
noodzaak van een multifunctioneel themacen-
trum in Laakhaven of de Binckhorst. In datzelf-
de jaar gaf de gemeente opdracht aan TPP (1986) 
voor een verkenning van drie woningbouwloca-
ties in het Laakhavengebied. Ook gedurende het 
planproces was de overheid opdrachtgever van 
externe bureaus en niet de private partijen 
(Gemeenteraad Den Haag ,1993c; TNO Inro, 

1997). Ook van de vierde indicator De private 
partijen stellen het stedenbouwkundige plan op 
was geen sprake. Voordat de private partijen de 
arena betraden was er, zowel in Laakhaven 
Hollands Spoor als in Laakhaven Centraal, al 
een globaal stedenbouwkundig plan dat door de 
gemeente was opgesteld. Hierdoor had de 
gemeente reeds haar stempel gezet op de 
ruimtelijk-functionele inrichting van deze 
gebieden. De vijfde indicator geeft aan dat het 
totale metrage winkelvloeroppervlak op het 
moment van realisatie van het nieuwe centrum 
groter moet zijn dan 50.000 m2 bvo. Aangezien in 
Laakhaven binnen de verschillende projecten 
meer dan 100.000 m2 bvo aan winkels is 
ontwikkeld, is ook aan dit criterium voldaan. De 
zesde indicator geeft aan dat het aandeel 
detailhandel in het nieuwe centrum groter moet 
zijn dan 15% van het totale vloeroppervlak (bvo). 
In Laakhaven is het totale metrage detailhandel 
bij benadering een kwart van het totale metrage 
dat hier is gerealiseerd. Dit betekent dat er ook 
sprake is van de zesde indicator. De zevende 
indicator is het geval als de nieuwe centra die in 
de jaren zestig ontwikkeld zijn een kleiner metrage 
detailhandel hebben dan in de nieuwe centra die 
vanaf de jaren negentig zijn ontwikkeld . Na de 
oplevering van de eerste fase had Centrum 
Leyweg een metrage van 23.000 m2 en Centrum 
Kanaleneiland 12.000 m2 winkelvloeroppervlak. 
Deze winkelcentra waren dus beduidend kleiner 
dan het metrage van Laakhaven dat meer dan 
100.000 m2 bedroeg. Dit wordt onder andere 
verklaard doordat er in Laakhaven Centraal 
vooral perifere en grootschalige detailhandel is 
ontwikkeld. In ieder geval is er dus ook sprake 
van de zevende indicator. Van de achtste 
indicator is sprake als vanaf de aanvang van het 
ontwikkelingsproces tot aan de besluitvorming 
van het definitieve programma het te realiseren 
winkelvloeroppervlak (bvo) is toegenomen. Ook 
dit was het geval. In Laakhaven Hollands Spoor 
bleef het metrage aan winkel- en horecavloerop-
pervlak gedurende het gehele proces schomme-
len tussen de 2.000 en 3.000 m2 (tabel 8.6.1). In 
Laakhaven Centraal nam het metrage geduren-
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de het ontwikkelingsproces echter sterk toe. Dit 
kwam niet zozeer door Laakcenter I en II waar 
de toename beperkt bleef, maar door de Megas-
tores. Hier nam het metrage toe van 20.000 bvo 
in 1991 naar circa 100.000 bvo (82.000 m2 wvo) 
in 1997 (tabel 8.6.2). Dit is een vervijfvoudiging. 
Dit betekent dat er sprake was van de achtste 
indicator. De toename van het winkelvloerop-
pervlak was enerzijds een resultante van het 
streven van de ontwikkelaars naar uitbreiding 
van het aantal winkelmeters om zo extra 
inkomsten te genereren, in combinatie met 
additionele winkelbranches om zo het winkel-
centrum commercieel en financieel haalbaar te 
maken. Zoals uit de tabel blijkt, werd hierbij op 
diverse momenten in het proces (1993, 1994) 
gespeeld met de metrages wvo en bvo. Anderzijds 
had ook de gemeente een belangrijke rol bij de 
schaalvergroting. Om het tekort op de grondexploi-
tatie terug te brengen, werden de ontwikkelaars 
gestimuleerd om het winkelprogramma te 
vergroten (Gemeenteraad, 1995a; B&W, 1995). 
Samenvattend is er bij de herontwikkeling van 
het Laakhavengebied sprake van zes van de acht 

indicatoren. Dit betekent dat de tweede hypo-
these voor wat betreft de case Nieuw Laakhaven 
niet kan worden verworpen. Hiermee zou voor 
de case Laakhaven aangetoond zijn dat het 
aandeel winkelvloeroppervlak is toegenomen 
door de toegenomen (financiële invloed) van de 
private partijen. Deze constatering gaat echter 
voorbij aan het feit dat ook de gemeente een 
substantiële invloed heeft uitgeoefend op de 
uitbreiding van het winkelareaal, om zo de 
inkomsten uit de grondproductie toe te laten 
nemen en het tekort in de grondexploitatie terug 
te brengen: de speculatief ondernemende 
overheid. Ook met betrekking tot de kantoren in 
Laakhaven Hollands Spoor was dit het geval. De 
gemeente wilde hier een groter areaal kantoren 
realiseren dan de ontwikkelaars. Deze vonden 
dit marktechnisch niet verantwoord. De 
ontwikkelaars slaagden erin dit metrage terug te 
dringen van 140.000 m2 naar 115.000 m2 (tabel 
8.2). Over het aantal woningen was weinig 
discussie. Wel nam dit aantal in de loop van het 
proces toe van 250 tot 370 woningen. Ook hier 
lagen financiële argumenten aan ten grondslag.

Tabel 8.6.1 » Programma Laakhaven Hollands Spoor 1987-1992

Datum Bron HHS 
(m2 bvo)

Kantoren 
(m2 bvo)

Woningen
(aantal)

Winkels
en horeca

(m2 bvo)

Overige
(m2 bvo)

1987 Tussenrapportage 
(Gemeenteraad Den 
Haag, 1987b)

100.000 50.000-
75.000

20.000 
informatica- 

universiteit

1990 Uitgangspunten PPS
(Gemeente Den 
Haag,  1990)

60.000-
75.000

140.000 250 > Max  
2.150 

1990 Ontwikkelingsvisie 
marktpartijen, juli 
1990 (WAVG, 1990b)

100.000 300 Min.  
2.000

1990 Overeengekomen 
uitgangspunten 
gemeente met Wilma 
en Amstelland 
Vastgoed (1990)

115.000 > 300 2.000

1992 Raamovereenkomst 
gemeente Den Haag 
en WAVG (1992)

115.000 370 2.000- 
3.000
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8.7 » Conclusies

De herontwikkeling van Laakhaven kwam voort 
uit de verouderde situatie van het toenmalige 
bedrijventerrein in combinatie met het aflopen 
van de erfpachtrechten en de wens van de 
gemeente om dit deel van de stad te vernieuwen. 
In eerste instantie was het de bedoeling om het 

gebied te herstructureren tot een gemengd 
bedrijventerrein. Maar door de komst van het 
linkse Programcollege werd deze ambitie 
bijgesteld. Wethouder Martini, wethouder 
Heemskerk en Minister Deetman maakten 
tezamen met hun ambtenaren de vestiging van 
de HHS in Laakhaven mogelijk. Dit had een 
hefboomfunctie voor de ontwikkeling van het 

Tabel 8.6.2 » Programma Megastores 1991-1997

Datum Bron Meubels 
(m2 wvo)

GDV
(m2 wvo)

Zakelijk
(m2 wvo)

Overig 
(m2 wvo)

Totaal 
(m2 wvo en m2 bvo)

1991 Voorstel Ronteltap 
(1991a)

min 16.500 wvo
(min. 20.000 bvo)

1992 Voorstel Ronteltap 
(1992b)

50.000 wvo 
(60.000 bvo)

1993 Stedenbouwkundig 
plan Volker Stevin 
(Martini, 1993b)

60.000 wvo
(72.500 bvo)

1993 Ontwerp Bestem-
mingsplan
(REO, 1993e)

30.000 20.000 50.000 m2 wvo
(60.000 m2 bvo)

1994 Intentieovereen-
komst (Gemeente, VS 
en AAP 1994a)

54.000 wvo
(65.000 bvo)

1994 Voorstel Volker 
Stevin en ABN 
AMRO mei 1994 
(Volker Stevin, 
1994d)

27.000 24.000 11.000 3.000 kleinschalig 
wonen
5.000 voorzieningen

66.000 wvo
(79.200 bvo)

Juni 
1994

Voorstel Volker 
Stevin (1994h) en 
ABN AMRO 

25.000 24.000 11.000 3.500 voorzieningen
7.500 food

71.000 wvo 
(82.500 bvo)

Augustus 
1994

Voorstel Gemeente 
(REO, 1994o)

30.000 24.000 11.000 3.500 voorzieningen 71.000 wvo
(82.500 bvo)

November 
1994

Samenwerkingsover-
eenkomst (Gemeente, 
VS en AAP, 1994b)

30.000 24.000 11.000 3.500 voorzieningen
2.500 nader te 
bepalen

71.000 wvo
(82.500 bvo)

1996 Stedenbouwkundige 
randvoorwaarden 
(DSO, 1996e)

33.500 24.000 11.000 3.500 wvo horeca en 
dienstverlening 
supermarkt

80.000 wvo
(96.000 bvo)

1997 Beginselbouwplan 
(Gemeenteraad 
1997a)

37.500 25.000 5.000 4.375 horeca, 5.000 
badkamers, keukens 
en sanitair
5.125 supermarkt

82.000 wvo
(98.500 bvo)
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omliggende gebied. Om de herontwikkeling van 
Laakhaven (financieel) mogelijk te maken, ging 
de gemeente Den Haag een intergouvernemen-
tele coalitie aan met de Rijksoverheid. Het Rijk 
maakte echter geen gebruik van deze situatie om 
invloed uit te oefenen op de ruimtelijk- functio-
nele inrichting van het gebied. Ook de invloed 
van de Provincie en van Haaglanden op de 
ontwikkeling van Nieuw Laakhaven is minimaal 
geweest en in feite te verwaarlozen. 

Naast de coalitie met het Rijk ging de gemeente 
ook diverse coalities aan met private partijen om 
zo de herontwikkeling van het Laakhavengebied 
mogelijk te maken. Deze oefenden binnen de 
samenwerking met de gemeente wel invloed uit 
op de ruimtelijk-functionele inrichting. Ondanks 
deze invloed was het de gemeente die bepalend 
was voor de globale ruimtelijk-functionele 
inrichting en programma van het Laakhavenge-
bied. Deze waren al in grote lijnen ontwikkeld 
voordat de ontwikkelaars in beeld kwamen. 
Binnen de diverse deelgebieden hadden de 
ontwikkelaars echter aanzienlijke invloed op het 
uiteindelijke programma, de branchering en het 
ontwerp. Deze aspecten waren naast de financi-
ele afspraken en de risico’s onderdeel van 
onderhandelingen met de gemeente. Deze 
werden zowel door de ontwikkelaars als door de 
gemeente hard gespeeld. Per saldo resulteerde 
dit in afspraken waarbij de gemeente additionele 
overheidsmiddelen moest inbrengen om tot een 
akkoord te komen. Overigens is dit in Nederland, 
door de hoge kosten van binnenstedelijke 
herontwikkeling, niet ongebruikelijk. 

Omdat er door de komst van de HHS een 
economische spin-off werd verwacht, transfor-
meerde de gemeente Laakhaven Hollands Spoor 
van regulier bedrijventerrein naar een kantoren-
locatie met een beperkt aantal voorzieningen. 
Door een fors metrage kantoren te realiseren, 
nam de onrendabele top van de grondexploitatie 
bovendien af. In Laakhaven Centraal werd de 
bedrijvenfunctie voor een substantieel deel 
verdrongen door detailhandel. Door de ontwik-

keling van een winkelgebied voor perifere en 
grootschalige winkels wilde de gemeente de 
achterstandspositie van de stad op het gebied 
van detailhandel herstellen en haar regionale 
positie als centrumgemeente versterken. Om de 
grondexploitatie en opstalexploitatie te optima-
liseren, is het winkelmetrage door zowel de 
ontwikkelaars als de gemeente fors uitgebreid en 
is de branchering aangepast. De liberalisering 
had dus niet alleen betrekking op de private 
partijen, maar ook op de gemeentelijke overheid.
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9 » Leidsche Rijn Centrum in Utrecht

Leidsche Rijn Centrum in Utrecht is samen met Nieuw 
Laakhaven een van de recent ontwikkelde nieuwe 
centra die zijn geanalyseerd. De planvorming ging 
rond 1990 van start en momenteel vindt de realisatie 
plaats. Deze periode werd gekenmerkt door een forse 
economische groei tot 2008, gevolgd door een zware 
recessie (op de vastgoedmarkt). Leidsche Rijn Centrum 
krijgt een multifunctioneel karakter met detailhandel, 
horeca, kantoren, woningen, cultuur, vrijetijds- en 
maatschappelijke voorzieningen, met een bovenwijks 
verzorgende functie. Leidsche Rijn Centrum zal zich 
ontwikkelen tot het centrum van de VINEX-locatie 
Leidsche Rijn en het beoogde tweede centrum van de 
stad Utrecht. Het gebied is gelegen aan de rand van het 
bestaande stedelijke gebied van Utrecht, op de kruising 
van de A2 met het spoor naar Gouda. Ten noorden 
van het gebied ligt bedrijventerrein De Wetering, ten 
westen de woonwijk Grauwaart, ten zuiden de wijk 
Hoge Weide en ten oosten het Amsterdam-Rijnkanaal.
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Figuur 9.1 » Plankaart Leidsche Rijn Centrum
Bron: Projectbureau Leidsche Rijn
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Net zoals bij Nieuw Laakhaven staat in dit 
hoofdstuk de toetsing van de tweede hypothese 
centraal: Doordat vanaf de jaren tachtig de 
(financiële) invloed van de private partijen op de 
stedelijke ontwikkeling sterk is toegenomen, is het 
aandeel van winkels in nieuwe centra die in deze 
periode zijn ontstaan relatief groot. Deze 
hypothese wordt aangenomen als uit de 
onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van 
een toename van het verdienvermogen van de 
lokale overheid. Ook dienen de private partijen 
een leidende rol te hebben in het planvormings-
proces. Enerzijds door een vroegtijdige betrok-
kenheid in de planvorming en anderzijds door 
opdrachtgever te zijn voor de planologische en 
stedenbouwkundige ontwikkeling van het 
gebied. Tot slot dient sprake te zijn van het 
streven naar een relatief groot metrage detail-
handel, omdat aan deze vorm van vastgoed het 
meeste verdiend kan worden. Mede hierdoor is 
in vergelijking met de casestudies die in de 
periode van wederopbouw zijn ontstaan het 
uiteindelijke winkelmetrage aanzienlijk groter.

Omdat de ontwikkeling van Leidsche Rijn 
Centrum nog in volle gang is, zijn de archieven 
nog niet gedeponeerd en was de gemeente 
Utrecht niet bereid om inzage te geven in het 
lopende archief. Door de opheffing van de 
gemeente Vleuten-De Meern in 2001 waren de 
archieven van deze gemeente tot aan 2001 wel 
beschikbaar in het Utrechts Archief. Voor de 
periode na 2001 waren bovendien de openbare 
stukken beschikbaar op internet. Daarnaast is 
op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur 
toch inzage verkregen in het archief van de 
gemeente Utrecht. Dit werd echter alleen 
toegestaan tot het jaar 2000 en voor enkele 
specifieke overeenkomsten met private partijen. 
Aangezien niet alle onderliggende archiefstuk-
ken zijn ingezien, is het mogelijk dat dit de 
analyse heeft beïnvloed. Voor de beantwoording 
van de hypothese was echter voldoende 
materiaal beschikbaar. Om het ontbreken van 
bepaalde stukken te compenseren, zijn boven-
dien extra sleutelinformanten geïnterviewd.

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In de 
eerste paragraaf is het beleid geschetst waarbin-
nen Leidsche Rijn Centrum tot stand is geko-
men. De tweede paragraaf beschrijft de 
aanleiding welke ten grondslag lag aan het 
ontstaan van dit gebied. Paragraaf 9.3 beschrijft 
het ontwikkelingsproces dat heeft geleid tot de 
realisatie van Leidsche Rijn Centrum. Vervol-
gens is in paragraaf 9.4 het krachtenveld 
geanalyseerd tussen de actoren die gezamenlijk 
verantwoordelijk waren voor het ontstaan van 
Leidsche Rijn Centrum . Het hoofdstuk sluit af 
met een toetsing van de hypothesen en conclu-
sies.

9.1 » Beleidskader

Het overgrote deel van het ruimtelijk-econo-
misch beleid van de gemeente Utrecht, de regio 
Utrecht, de Provincie Utrecht en het Rijk voor 
de ontwikkeling van Leidsche Rijn (Centrum) 
was volgend op de planontwikkeling. Vanuit dit 
perspectief zijn de structuurvisies uit deze 
periode opgenomen in de paragrafen die het 
planvormingsproces behandelen. Deze para-
graaf beperkt zich tot het beleid voor detailhan-
del en leisure. 

In de periode van de planontwikkeling van 
Leidsche Rijn (Centrum) was de Provincie 
terughoudend ten aanzien van uitbreiding van 
detailhandel en streefde naar handhaving en 
versterking van de kernenhiërarchie (Gemeente 
Utrecht, 1988). In het Streekplan Utrecht uit 
1994 werd in navolging van het Rijksbeleid GDV 
toegestaan, maar in de Bestuursregio Utrecht 
(BRU) werd afgesproken om geen specifieke 
GDV-locatie te ontwikkelen. 
Het detailhandelsbeleid van de gemeente 
Utrecht ‘Een winkelhart van buurt tot binnen-
stad’ (1988) was volgend aan dat van de Provin-
cie. Het beleid was gericht op het behouden en 
versterken van de huidige winkelfunctie van de 
binnenstad en het afremmen van uitbreiding 
van het winkelareaal in de stad en regio. In de 
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detailhandelsnota van 2000 ‘Boodschap aan 
winkels’ gaf de gemeente echter aan dat het 
traditionele hiërarchische model niet volledig te 
handhaven was. Grootschalige winkels konden 
een deelmilieu vormen dat aanvullend was op 
de binnenstad, bijvoorbeeld in combinatie met 
Leidsche Rijn Centrum. Maar de gemeente was 
tevens van mening dat door de nabijheid van de 
binnenstad het voor de reguliere winkelfunctie 
niet logisch was om het stadsdeelverzorgende 
niveau te overstijgen. Het winkelcentrum 
Leidsche Rijn Centrum diende zich te richten 
op de inwoners van Leidsche Rijn en was 
complementair aan de binnenstad (Gemeente 
Utrecht, 2000a). Het leisurebeleid van de 
gemeente Utrecht (2003a) was gericht op twee 
concentratiegebieden voor ‘vierde generatie 
leisure’: het Stationsgebied en Leidsche Rijn 
Centrum. Dit waren volledig geïntegreerde 
ontwikkelingen van leisure, wonen, werken, 
detailhandel en kantoren. In The Wall langs de 
A2 was ruimte voor specifieke leisurevoorzie-
ningen die te groot waren voor Leidsche Rijn 
Centrum.

9.2 »  Aanleiding voor het ontstaan 
van Leidsche Rijn Centrum

In het Schetsplan Uitbreiding Utrecht uit 1948 
werd de stadsuitbreiding Utrecht Zuidwest 
doorgetrokken tot aan het Amsterdam-Rijnka-
naal. In het Structuurplan van 1951 was sprake 
van een plangebied ten westen van het kanaal 
ten behoeve van handel en industrie (Gemeente 
Utrecht, 1951b). In het Structuurplan van 1954 
werd ter plaatse van het huidige Leidsche Rijn 
Centrum een begraafplaats ingepland (DOW, 
1954). In 1967 werd de Kring Midden Utrecht 
(KMU) ingesteld, een bestuurlijk overleg van 
Utrecht met de omringende gemeenten. De 
KMU gaf aan een team van deskundigen 
opdracht een visie te ontwikkelen voor de 
inrichting van het gebied tot 1991. De verwach-
ting was dat de bevolking in Utrecht dan 
toegenomen zou zijn tot 200.000 inwoners. De 

deskundigen kozen hierbij voor een oriëntatie 
van Utrecht op de Randstad en daarom zou 
vooral Vleuten-De Meern een flink deel van de 
groei (30.000-85.000 inwoners) voor haar 
rekening moeten nemen. Ook in een rapport dat 
daarna verscheen, ‘Vleuten, verstedelijking of 
niet’, werd nog steeds van groei uitgegaan. In 
1971 verliet Vleuten echter de KMU waarmee de 
basis onder de ‘Globale Visie’ werd weggehaald 
en de KMU langzaam uit beeld verdween 
(Visser, 2001).

In 1980 werd, als uitwerking van het Streekplan, 
vooral gezocht naar uitbreidingslocaties in 
Nieuwegein, Vleuten-De Meern en Harmelen 
voor de bouw van 2.000-4.000 woningen 
(Visser, 2001). In het rapport ‘De stadsrand van 
Utrecht’ van de gemeente Utrecht uit 1982 werd 
in lijn met het beleid van Rijk en Provincie 
gestreefd naar een ruimtelijke structuur die 
gekenmerkt werd door geleding in stedelijke 
zones en open gebieden, waarbij Papendorp 
(werken en recreatie) en Tuindorp Oost (wonen)
in aanmerking kwamen voor verstedelijking 
(Gemeente Utrecht, 1985). De Structuurschets 
voor de Stedelijke Gebieden van het ministerie 
van VROM uit 1983 gaf echter met het compacte 
stadsbeleid een wending aan de ruimtelijke orde-
ning. Uitbreiding van de stad diende zoveel 
mogelijk in bestaand stedelijk gebied of direct 
grenzend aan de stad plaats te vinden. Voor de 
bescherming van het Groene Hart gaf het Rijk 
prioriteit aan de oostkant van Utrecht gevolgd 
door een uitbreiding in zuidoostelijke richting 
(bij Houten). Pas daarna kon verstedelijking bij 
Vleuten-De Meern worden onderzocht (Stogo, 
1994). De Provincie had voorkeur voor een 
westelijke uitbreiding van de stad omdat zo meer 
evenwicht in de ruimtelijke opbouw van het 
stedelijk gebied zou ontstaan en de druk op de 
Utrechtse Heuvelrug af zou nemen. In het 
Voorontwerp Streekplan Utrecht van 1984 stelde 
de Provincie voor om in het Westelijk Weidege-
bied van Utrecht een productiebos te ontwikke-
len en tussen de spoorlijn Utrecht-Gouda en de 
Leidsche Rijn een grootschalige glastuinbouw-
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ontwikkeling van 50 ha. Tussen de Leidsche 
Rijn en de A12 was ruimte voor stedelijke 
ontwikkelingen. De gemeente Utrecht (1985) 
had echter bedenkingen en uiteindelijk werd in 
het streekplan van 1986 gekozen voor een 
afrondend verstedelijkingsmodel met voldoende 
ruimte om de resterende bevolkingsgroei op te 
vangen. De woningontwikkeling zou vooral in 
bestaand stedelijk gebied plaats moeten vinden 
en in enkele gemeenten met een regionale 
opvangfunctie, zoals Vleuten-De Meern waar 
4.000 woningen waren gepland (Gemeente 
Utrecht, 1987; Stogo, 1994).

9.2.1 »  Utrecht onderdeel van de  
Randstad?

Eind jaren tachtig was de Rijks Planologische 
Dienst voorstander van een westvleugel rond de 
as Amsterdam-Rotterdam. In deze visie had 
Utrecht alleen betekenis als nationaal knoop-
punt en voorzieningencentrum. In een reactie 
van de gemeente Utrecht (1987) in de vorm van 
het rapport ‘Utrecht, plaats in de Randstad’ 
keerde de stad zich tegen dit concept. Met dit 
rapport werd bovendien de basis gelegd voor de 
ontwikkeling van Leidsche Rijn (Centrum). 
Volgens de gemeente Utrecht ontwikkelde de 
Randstad zich tot een meerkernige wereldstad 
met een noord- en een zuidvleugel, waarvan de 
centra versterkt dienden te worden om zo de 

In 1967 werd de Kring Midden Utrecht ingesteld die opdracht gaf een visie te ontwikkelen voor de inrichting 
van Utrecht tot 1991. De deskundigen kozen voor een uitbreiding richting Vleuten - De Meern
Bron: UA
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internationale concurrentiepositie te versterken. 
Gezien de gunstige situering van Utrecht was de 
verwachting dat de woningbehoefte en werkge-
legenheid toe zouden nemen, terwijl de stad hier 
nauwelijks ruimte voor had. Utrecht onder-
schreef het compacte stadsbeleid en gaf daarom 
de voorkeur aan ontwikkelingsmogelijkheden op 
zo kort mogelijke afstand van de binnenstad met 
goede ontsluitingmogelijkheden. In haar optiek 
was de strook behorende tot de gemeente 
Vleuten-De Meern tussen de spoorlijn 
Utrecht-Woerden en de A12 de meest geschikte 
uitbreidingsruimte. Voor de locaties nabij 
stadsgewestelijke knooppunten lag volgens de 
gemeente Utrecht een multifunctionele ontwik-
keling voor de hand, mede omdat 'door het 
hoogwaardige openbaar vervoer richting de 
binnenstad sprake zou zijn van enige mate van 
subcentravorming. 

In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening van het 
ministerie van VROM (1988) werd het gedachte-
goed van de RPD echter overgenomen en lag 
voor de versterking van de internationale 
concurrentiepositie van de Randstad de focus op 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Hiertoe 
werden grote projecten geïnitieerd zoals 
bijvoorbeeld de IJ-oevers in Amsterdam, de Kop 
van Zuid in Rotterdam en Den Haag C.S.. 
Utrecht kwam hierbij op een achterstandsposi-
tie. Vanuit de Rijksuniversiteit Utrecht en de 
Kamer van Koophandel werd daarom het 
initiatief genomen om de onderschatting van het 
Utrechtse in de Vierde Nota tegen te gaan. Dit 
initiatief werd overgenomen door de gemeente 
Utrecht samen met haar negen buurgemeenten 
(RBU, 1990). Om de krachten te bundelen werd 
hiertoe het Regionaal Beraad Utrecht (RBU) 
opgericht. Omdat er tussen de gemeente Utrecht 
en omliggende gemeenten diverse meningsver-
schillen bestonden, werd het voorzitterschap 
niet bekleed door de burgemeester van Utrecht, 
maar door de rector magnificus van de Rijksuni-
versiteit Utrecht, Hans van Ginkel. Voor de 
procesbegeleiding werd Guus van de Hoef 
aangetrokken van Heidemij (nu Arcadis). De 

hoogleraar Economische Geografie, Marc de 
Smidt, stuurde het proces inhoudelijk aan (Van 
de Hoef, 2013). In feite leek deze situatie sterk op 
die in 1936 (zie hoofdstuk 7).
In 1988 publiceerden bovengenoemde organisa-
ties ‘Utrechts bijdrage aan een sterke Randstad’. 
Hierin gaven ze aan dat het in de Vierde Nota 
ontbrak aan een langetermijnvisie op de 
volkshuisvesting en de relatie met milieubeleid. 
Ze onderschreven de focus op de Randstad als 
motor van de Nederlandse economie, maar 
hiervoor moest niet ingezet worden op de 
westas, maar op de noord- en zuidvleugel. Ze 
toonden aan dat de economische relaties binnen 
de noord- en zuidvleugel sterker waren dan 
tussen de regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den 
Haag en dat de (internationale) concurrentiepo-
sitie van Utrecht sterk was toegenomen. Ze 
pleitten voor een aanpassing van de Vierde Nota 
waarbij de strategie was gebaseerd op de gehele 
Randstad, met opname van het Utrecht Citypro-
ject. Het ontwikkelingsperspectief diende 
gericht te zijn op hoogwaardige woon-, werk-, 
recreatie- en voorzieningenmilieus. Het 
stadsgewest zou hier met een ruimtelijke 
uitwerking aan bijdragen. 
Dit keer had de publicatie effect. Bij de behande-
ling van de Vierde Nota in de Tweede Kamer 
werd besloten dat de provincie Utrecht zou 
worden betrokken bij het opstellen van een 
uitwerkingsplan voor de Randstad en dat 
Utrecht werd aangemerkt als nationaal centrum. 
In opdracht van het RBU (1990) kwam vervol-
gens de Structuurvisie Utrecht 2015; preadvies 
werkgroep De Smidt tot stand. In de structuur-
visie werd net als in 1936 aangetoond dat de 
regio sterk onder druk stond als gevolg van 
ruimteclaims door de grote behoefte aan 
woon- en werklocaties. Zo waren er 56.000-
63.500 nieuwe woningen nodig, vooral met een 
stedelijk karakter in een hoge dichtheid. De 
behoefte aan kantoren voor de komende tien jaar 
was geraamd op 750.000 m2. De economische 
versterking van Utrecht in de Randstad diende 
vooral door het Utrecht Cityproject tot stand te 
komen. Voor het oplossen van de ruimtebehoefte 



299

werd gekozen voor het compacte model waar de 
nieuwbouw zo dicht mogelijk bij de binnenstad 
werd gerealiseerd (Visser, 2001). Dit werd 
gecombineerd met het lobbenmodel met 
stedelijke zones rond een HOV-netwerk (RBU, 
1990). Hierbij was het uitgangspunt om de 
verstedelijking in de west- en in de zuidflank van 
de regio te concentreren. Het rapport werd 
positief ontvangen door de bestuurders in het 
RBU. Om de operationele kracht te vergroten, 
werd besloten om het rapport uit te werken in 
een Intergemeentelijk Structuurplan (ISP) 
(RBU, 1991; BRU, 1997). 

9.2.2 » De VINEX

Intussen was eind 1990 de Vierde Nota Ruimte-
lijke Ordening Extra (Min. VROM, 1990) 
verschenen. Hierin was Utrecht opgenomen als 
een volwaardig onderdeel van de Randstad, met 
een maximale benutting van bestaand stedelijk 
gebied gecombineerd met de ontwikkeling van 
Houten en Utrecht/Vleuten-De Meern. Hier was 
een zogenaamd VINEX-bod aan gekoppeld om 
deze doelstellingen te realiseren. Op 14 januari 
1991 vond overleg plaats met minister Alders. De 
delegatie was van mening dat het Rijk in sterke 
mate directief was (Van de Hoef, 2013). De 
minister nodigde de regio uit om in een vervolg-
gesprek in week 9 tot nadere afspraken te 
komen. In het RBU werd hierop ‘Werkgroep 
week 9’ opgericht (Gemeente Utrecht,1995). 
Deze leverde een ambtelijke notitie voor de 
onderhandelingen met het Rijk. Hierin was niet 
alleen de ruimtelijke voorkeursrichting van de 
VINEX geanalyseerd, maar ook een aantal 
alternatieve modellen met berekeningen om het 
Rijksbod te beoordelen. Dit bleek veel te laag te 
zijn. De regio wilde nog geen definitieve 
afspraken met het Rijk maken over de locatie-
keuzen, maar wel over het proces dat daartoe 
zou leiden (het spoorboekje). Hierdoor had de 
regio gelegenheid om tot een integrale afweging 
te komen van alle relevante aspecten die 
samenhingen met de verschillende locaties 

(Provincie Utrecht, 1991a en 1991b). Hierna 
volgde een onderhandelingsronde met het Rijk 
en werd op 8 maart 1993 het VINEX-startconve-
nant getekend. Hierin waren 22 projecten en 
onderwerpen opgenomen die van belang waren 
voor het uitvoeringsconvenant, waaronder 
grootschalige woningbouw in het Vleutense 
kassengebied (PLR, 1994a). De gemeente 
Vleuten-De Meern was hier geen voorstander 
van en weigerde te tekenen, zelfs toen er werd 
gedreigd met het opheffen van de gemeente (Vis-
ser, 2001). Het Rijk zette zo zwaar in dat het niet 
te verwachten was dat een tegenbod kans van 
slagen zou hebben. Van de Hoef (2013), die inder-
tijd het hoofd was van het projectbureau 
VINEX: 'Ik stelde daarom voor om het bod van het 
Rijk te accepteren, en dat gebeurde ook'. Hiermee 
was Utrecht de eerste regio die de onderhande-
lingen met het Rijk afrondde. Op 8 februari 1994 
sloten het Rijk en de regio het VINEX-Onder-
handelaarsakkoord. Tussen 1995 en 2005 zou 
het RBU zorgdragen voor de realisatie van 
31.600 woningen in de regio Utrecht, waarvan 
20.000 in de verstedelijkingsrichting Utrecht / 
Vleuten-De Meern. Het Rijk stelde hiervoor fl. 
850 miljoen ter beschikking. Ook werd overeen-
gekomen dat er een goede inpassing van de A2 in 
het stedelijk gebied zou plaatsvinden. Op 13 
oktober 1994 werd het VINEX-Uitvoeringscon-
tract Regio Utrecht getekend (Min. VROM e.a., 
1994). Dit was een juridische vertaling van het 
Onderhandelaarsakkoord en werd door de 
betreffende gemeenteraden ondertekend 
(Projectbureau Leidsche Rijn (PLR, 1995a). 

9.2.3 » Planvorming Leidsche Rijn

Onder leiding van het RBU (1993) werd intussen 
gewerkt aan het ISP met zogenaamde flanken-
studies. Voor de westflank werd onderzocht of 
het mogelijk was hier 20.000 tot 30.000 wonin-
gen te ontwikkelen. De overkluizing van de A2, 
de barrière van het Amsterdam-Rijnkanaal, de 
situering van een nieuw stadsdeelcentrum en de 
relatie tot bestaande voorzieningen in het 
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aangrenzende stedelijke gebied waren hierbij 
aandachtspunten (PLR, 1994a). Ondanks dat 
Vleuten-De Meern (1993a en 1993b) had gewei-
gerd om het VINEX-startconvenant te tekenen, 
spraken de gemeentebesturen van Utrecht en 
Vleuten-De Meern af om gezamenlijk de 
betreffende flankenstudie uit te voeren. Een 
belangrijk onderdeel van de ontwerpopdracht 
was de integratie van de nieuwe verstedelijking 
met het bestaand stedelijk gebied van Utrecht en 
een zodanige inpassing van Vleuten en De 
Meern dat zoveel mogelijk recht werd gedaan 
aan het eigen karakter van die kernen. Er zouden 
vier varianten worden uitgewerkt (PLR, 1994a). 
Net na de start besloten VROM en de vier grote 
stadsgewesten echter tot een versnellingsopera-

tie. Hierdoor werd kort na week 16 één van de 
varianten uitgewerkt als basisvariant voor de 
VINEX-onderhandelingen met het Rijk. Maar 
Vleuten-De Meern (1993c en 1993d) was het met 
een aantal onderdelen niet eens. Zo was er een 
groter aantal woningen gehanteerd dan was 
afgesproken. Daarnaast was de gemeente van 
mening dat het uitgangspunt dat de uitbreiding 
direct aan moest sluiten op het verstedelijkte 
gebied van de stad Utrecht te kostbaar was. De 
verstedelijking langs de spoorlijn en langs de 
HOV (tram)lijn met verdichting rondom de 
stations en haltes zou bovendien tot een bandsta-
dachtige ontwikkeling leiden. Dit was strijdig 
met de ontwikkeling van een compacte stad 
(RBU, 1994a). In opdracht van het gemeentebe-

Ondanks dat Vleuten - De Meern had geweigerd om het VINEX-startconvenant te tekenen, spraken de 
gemeentebesturen van Utrecht en Vleuten - De Meern af om gezamenlijk de betreffende flankenstudie uit te 
voeren: schetsontwerp Leidsche Rijn
Bron: PLR
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stuur van Vleuten-De Meern werd door Kolpron 
(nu Ecorys) een alternatief plan ontwikkeld, 
maar ook dit kreeg geen goedkeuring van het 
bestuur van Vleuten-De Meern (Vreeken, 2013). 
In de maanden daarna werd getracht om de 
verschillen te verkleinen. In december 1993 
resulteerde dit in een opening ten aanzien van 
het geschilpunt ‘groene wig’ in relatie tot de 
identiteit van Vleuten-De Meern en de conclusie 
dat een gemeenschappelijke aanpak van de 
flankenstudie van wezenlijk belang was voor het 
welslagen van het project (PLR, 1994a). In maart 
1994 gingen de colleges van Utrecht en Vleu-
ten-De Meern akkoord met de geherformuleerde 
uitgangspunten voor een onderzoek naar de 
ruimte voor 20.000 tot 30.000 woningen. 

Hierbij zou Vleuten- De Meern een eigen 
identiteit krijgen met een duidelijke markering 
van de overgang van het ene gebied naar het 
andere en zou er een goede afweging van de 
voorzieningenstructuur plaatsvinden.

Het Masterplan Leidsche Rijn

Op 19 april 1994 tekenden Utrecht en Vleuten-De 
Meern (1994a) een convenant waarin ze 
afspraken om tot een gezamenlijke integrale 
planvorming van Leidsche Rijn te komen. 
Hiertoe zou een Masterplan opgesteld worden. 
Ook werden afspraken gemaakt over een 
grenswijziging. De uitvoering van het master-

In opdracht van het gemeentebestuur van Vleuten – De Meern werd door Kolpron een alternatief plan 
ontwikkeld, maar ook dit kreeg geen goedkeuring van het bestuur van Vleuten – De Meern
Bron: PLR
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Het masterplan Leidsche Rijn was onderdeel van de Structuurvisie Utrecht (1995) :  
Leidsche Rijn Centrum in de Structuurvisie
Bron: UA
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plan kwam tot stand in een projectgroep onder 
leiding van Riek Bakker van BVR. Als steden-
bouwkundige werd onder andere Rients Dijkstra 
aangetrokken. Riek Bakker had de moeilijke taak 
om samen met de twee gemeenten tot een 
gemeenschappelijke visie voor Leidsche Rijn te 
komen. In mei 1994 kwam een plan van aanpak 
tot stand. Het masterplan moest een strategisch 
stuk zijn op basis waarvan het project ontwik-
keld en gerealiseerd kon worden en dat private 
partijen het vertrouwen zou geven om in het 
gebied te investeren. De mate van integratie van 
Utrecht over het Amsterdam-Rijnkanaal en A2, 
‘het passtuk’, zou in hoge mate bepalend zijn 
voor het welslagen van het compacte stadsmodel 
en richtinggevend zijn voor het totale concept 
(PLR, 1994a). 

Om snelheid te kunnen maken, sprak Riek 
Bakker (2013) met de Provincie af dat ze een jaar 
op afstand zouden blijven. Ook het Rijk ging 
akkoord met het voorgestelde proces om tot een 
masterplan te komen. De gemeenten ontdooiden 
snel toen ze eenmaal samen gingen werken. 
Utrecht hechtte veel waarde aan een participa-
tieproces met alle betrokkenen. Vleuten-De 
Meern had de wens om Utrecht ruimtelijk op 
afstand te houden. Hiermee wilden ze voorko-
men dat opnieuw een deel van de gemeente 
geannexeerd zou worden. Deze wens werd 
gehonoreerd door de creatie van een centraal 
park (Maximapark) waardoor afstand ontstond 
tussen de stedelijke gebieden van Utrecht en 
Vleuten-De Meern. De planvorming ging niet 
van start met ontwerpen, maar met het inventa-
riseren van de wensen van de verschillende 
doelgroepen, waarbij werd getracht deze zoveel 
mogelijk te honoreren. Daarbij diende tevens een 
duurzaam plan tot stand te komen (PLR, 1994b). 

Simultaan werd gewerkt aan de integratie van 
de A2. De aanpak kwam voort uit de Corridor-
studie Amsterdam-Utrecht in welk verband al 
sprake was van een verlegging van de weg in 
westelijke richting (Vreeken, 2013; Kootstra, 
2013). Om ruimte te creëren werd eerst overwo-

gen de A2 op te schuiven, maar hierdoor bleef er 
aan de andere zijde te weinig ruimte over voor 
stedelijke ontwikkeling (Bakker, 2013). Van de 
Hoef (2013): 'Ik had het idee om net als in Florence 
met groene terrassen Leidsche Rijn te laten 
eindigen bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Het 
Groene Hart werd zo Leidsche Rijn binnenge-
haald.' Op 1 juni 1995 werd in de Stuurgroep 
VINEX overeenstemming bereikt over de 
integratie van de A2. Met het Rijk werd vervol-
gens afgesproken dat Rijkswaterstaat zou 
onderzoeken of het technisch en vanuit mili-
euoptiek haalbaar was een deel van de A2 te 
verleggen en te overkappen waarbij uitgangs-
punt was dat alle verkeer, inclusief vervoer van 
gevaarlijke stoffen, onbelemmerd kon worden 
afgewikkeld. Tevens of dit mogelijk was binnen 
de stedenbouwkundige uitgangspunten van 
Leidsche Rijn. Bovendien mocht het project het 
maximale bedrag van fl. 700 miljoen niet 
overschrijden. Hiervan zou het Rijk fl. 500 
miljoen financieren en de regio fl. 100 miljoen. 
De bijdrage van de regio mocht geen financiële 
consequenties hebben voor de haalbaarheid van 
de ontwikkeling van Leidsche Rijn (RBU, 1995; 
BRU, 1996a en 1996d).

Riek Bakker (2013) slaagde erin om een master-
plan te ontwikkelen dat was gebaseerd op 
participatie en consensus. Daarom gingen ook 
de ministeries van VROM en Verkeer en 
Waterstaat akkoord en waren bereid om de nog 
ontbrekende fl. 100 miljoen te betalen voor de 
integratie van de A2. Bakker (2013) vertelde dit 
pas op de dag dat de gemeenteraden over het 
masterplan zouden besluiten. Vervolgens 
stemden beide gemeenteraden in juni 1995 in 
met het Masterplan (Vleuten-De Meern, 1995). 
Het Masterplan was onderdeel van het ISP dat 
tegelijkertijd werd vastgesteld. Als gevolg van 
een wetswijziging werd het ISP in 1997 omgezet 
in een Regionaal Structuurplan (RBU, 1991b; 
BRU, 1997). Dit werd als toetsingskader gehan-
teerd voor bestemmingsplannen en de verdeling 
van de Vinex-gelden (PLR,1995b). 
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Het Masterplan Leidsche Rijn (PLR, 1995a) 
kenmerkte zich door compactheid, duurzaam-
heid en identiteit. Het compacte karakter kwam 
tot stand door Leidsche Rijn met een overklui-
zing van de A2 te verbinden met de bestaande 
stad. Het plan was duurzaam door te voorzien in 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), drie 
NS-stations en diverse fietsroutes. Tevens door 
een groot park dat ook een functie had als 
barrière tussen Utrecht en Vleuten-De Meern. 
De identiteit kwam tot stand door het Utrechtse 
deel een stedelijk karakter te geven en een 
landelijk karakter aan het deel in Vleuten-De 
Meern. Het plan voorzag in 30.000 woningen, 
700.000 m2 kantoren, een stadsdeelcentrum, 
twee wijkcentra en twee buurtcentra. De 
buurtcentra betroffen de bestaande winkelcen-
tra van de kernen Vleuten en De Meern. Tussen 
de kernen van Vleuten en De Meern was een van 
de nieuwe wijkwinkelcentra gepland: Vleuter-
weide. Dit diende zich te ontwikkelen tot een 
volwaardig centrum van de uitgegroeide 
gemeente.

De uitwerking van het Masterplan vond op basis 
van een advies van KPMG (1995) zoveel mogelijk 
plaats door de projectbureaus van de gemeenten 
Utrecht en Vleuten-De Meern. Daarnaast werd 
een beperkt aantal projecten opgepakt door een 
Gemeenschappelijk Projectbureau onder leiding 
van Riek Bakker. Dit betrof de integratie van de 
A2, de hoofdinfrastructuur, HOV, het centrale 
park en het waterhuishoudingsysteem. Deze 
organisatie die nevengeschikt was aan de 
gemeentelijke (project)organisaties had tevens 
een coördinerende taak (PLR, 1995c; Vleuten- 
De Meern, 1996a). Eind 1996 bleek de organisa-
tiestructuur niet goed te functioneren. Er was 
onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden, 
de afstemming en communicatie. Daarnaast was 
er tussen de projectbureaus onvoldoende af- 

stemming en opereerden de projectdirecteuren 
als ‘zelfstandige kleine baasjes’ (Gemeente 
Utrecht, 1996a). Ambtelijk werd geopteerd voor 
een centraal projectbureau, maar Vleuten-De 
Meern (1996b en 1996c) was hier tegen omdat de 
Provincie een procedure had geïnitieerd voor 
samenvoeging van de bij Leidsche Rijn betrok-
ken gemeenten. Uiteindelijk werd besloten het 
Gemeenschappelijke Projectbureau op te heffen 
en de opdracht aan BVR te beëindigen (Gemeen-
te Utrecht, 1997). De gemeenschappelijke 
projecten werden verdeeld over de projectbu-
reaus van de twee gemeenten. De overkoepelen-
de stuurgroep bleef gehandhaafd. Riek Bakker 
werd verantwoordelijk voor de kwaliteitsbor-
ging (PLR, 1997a en 1997b). De wethouder 
ruimtelijke ordening van Utrecht, Annemiek 
Rijckenberg (2013): ‘Vleuten beschikte over een 
praktisch ingestelde projectorganisatie die 
ervaring had met bouwen. De cultuur van Utrecht 
was er een van plannen maken en weinig bouwen'. 
Tegen deze achtergrond besloot Rijckenberg, op 
advies van de directeur van het Utrechtse 
projectbureau Peter Kuenzli (2014), om het 
projectbureau als aparte dienst te organiseren 
met een directe lijn naar het College.

Voor het Utrechtse deel van Leidsche Rijn werd 
het Masterplan uitgewerkt in een Ontwikke-
lingsvisie (PLR,1996) en het deel in Vleuten-De 
Meern in een Structuurschets. De Ontwikke-
lingsvisie was bedoeld als een integraal pro-
gramma van eisen voor stedenbouwkundige 
deelplannen. Hierbij werd ingezet op de 
clustering van functies rond vier HOV-halten 
waarbij het stadsdeelcentrum het zwaartepunt 
was. In december 1997 sloeg premier Kok de 
eerste paal en in oktober 1998 namen de eerste 
bewoners van Leidsche Rijn hun sleutel in 
ontvangst (Gemeente Utrecht, 2000b). 

Voor het Utrechtse deel van Leidsche Rijn werd het Masterplan uitgewerkt in een Ontwikkelingsvisie: 
functiekaart Ontwikkelingsvisie (1997)
Bron: PLR, 1997c
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9.3 »  Het ontwikkelingsproces van 
Leidsche Rijn Centrum

In 1990 was in de Structuurvisie Utrecht 
gekozen voor een combinatie van het compacte 
stadsmodel met het lobbenmodel. Hiermee 
wilde Utrecht de positie van de bestaande stad 
versterken (RBU,1990). Dit betekende dat de 
nieuwe voorzieningen niet alleen een functie 
zouden hebben voor het nieuwe stadsdeel, maar 
vooral ook voor de bestaande stad. De bestuur-
ders en ambtenaren en Utrecht waren sterk 
gericht op de binnenstad en waren beducht voor 
concurrentie door Leidsche Rijn Centrum 
(Kuenzli, 2014). In de voorbereiding van het 
Intergemeentelijk Structuurplan was voor de 
stadsregio Utrecht sprake van een driepolige 
centrumstructuur met Utrecht, Nieuwegein en 
Leidsche Rijn (Vreeken, 2013; Kootstra, 2013; 

Kuenzli, 2014). In Leidsche Rijn was naast de 
bestaande centra van Vleuten en De Meern 
voorzien in centra rond de NS-stations van de 
lijn Utrecht-Gouda. Een van deze centra was 
gelegen bij de A2 die in dit plan volledig was 
overkapt (RBU, 1993). Het Instituut Midden- en 
Kleinbedrijf (IMK) werd in 1992 gevraagd een 
visie te maken voor de winkelstructuur in het 
stadsgewest. Volgens het IMK paste een 
bovenregionale functie van Leidsche Rijn die 
complementair was aan het centrum van 
Utrecht niet in een evenwichtige en functionele 
hoofdwinkelstructuur van het stadsgewest. De 
voorkeur ging uit naar een stadsdeelwinkelcen-
trum van 26.000 m2 met enkele wijkwinkelcen-
tra. Het stadsdeelcentrum diende functioneel 
ondergeschikt te zijn aan de binnenstad van 
Utrecht en zou zo geen ongewenste concurrentie 
opleveren voor Nieuwegein Centrum en 

Figuur 9.2.1 » Planvorming Leidsche Rijn (Centrum)
Bron: Auteur
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Maarssen Bisonspoor. Vanuit dit perspectief was 
het IMK een voorstander van een centrale 
ligging van het stadsdeelcentrum in Leidsche 
Rijn op een knooppunt van regionaal en wijkont-
sluitend openbaar vervoer (IMK, 1992). Deze 
visie was in lijn met die van de gemeente 
Vleuten-De Meern (1993a) die voorstander was 

van een hiërarchische opbouw van de detailhan-
delsstructuur. In het alternatieve plan van 
Kolpron (1993) was dan ook sprake van een 
stadsdeelcentrum dat centraal in het gebied was 
gelegen bij een NS-station. 
Ook de gemeente Utrecht was voorstander van 
een hiërarchische opbouw van de voorzienin-

In Leidsche Rijn was naast de bestaande centra van Vleuten en De Meern voorzien in centra rond de NS-stati-
ons van de lijn Utrecht-Gouda. Een van deze centra was gelegen bij de A2 die in dit plan volledig was overkapt: 
de locatie van Leidsche Rijn Centrum in Leidsche Rijn
Bron: PLR, 2006
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genstructuur. Hierbij werd gedacht aan vier 
centra met een ‘primus inter pares’. Het pro-
gramma van het stadsdeelcentrum werd in 
eerste instantie afgestemd op de behoeften van 
de inwoners van Leidsche Rijn omdat de 
binnenstad haar primaire verzorgende functie 
moest behouden. Maar tegelijkertijd diende het 
stadsdeelcentrum zich wel te ontwikkelen tot 
een belangrijk gebied (Vreeken, 2013; Kootstra, 
2013). Het zou een omvang moeten krijgen van 
19.500-23.500 m2. Voor het berekenen van de 
benodigde winkelmetrages werd de indeling van 
Bolt en Kerklaan (1989) voor de Nederlandse 
winkelcentra gehanteerd die voor de Utrechtse 
situatie werd bijgesteld door (de onderzoeksre-
sultaten van) het IMK. Daarnaast vond een 
toetsing plaats met een vergelijkbaar stadsdeel 
(Overvecht). Als basis werd de bouw van 32.000 
woningen gehanteerd met een gemiddelde 
woningbezetting van 2.3, aangevuld met de 
huidige bevolking van Vleuten-De Meern. Tot 
slot vormde het detailhandelsbeleid van de 
gemeente Utrecht de basis voor het model (PLR, 
1994a).

In het najaar van 1994 kwamen de ‘Programma-
tische scenario’s voor het Masterplan Leidsche 
Rijn’ tot stand (PLR, 1994b). In al deze scenario’s 
was de locatie van het stadsdeelcentrum echter 
dezelfde: op de kruising van het spoor en de A2. 
Volgens Kuenzli (2014) was deze locatie hierdoor 
optimaal vanwege de hoge vervoerswaarde. 
Maar volgens Nora Hugenholtz (2013), directeur 
Projectbureau Leidsche Rijn, kwam deze locatie 
voort uit politieke overwegingen. 'Door het 
voorstel van Riek Bakker om te voorzien in een 
groene buffer tussen Utrecht en Vleuten-De 
Meern was het logisch dat in ieder van de twee 
delen van Leidsche Rijn een nieuw centrum werd 
gerealiseerd. In het Utrechtse deel was de huidige 
locatie van Leidsche Rijn Centrum, die toen nog 
iets westelijker was gepland, logisch omdat deze bij 
een NS-station was gelegen. In Vleuten-De 
Meern was gekozen voor een locatie tussen de 
kernen Vleuten en De Meern in, het huidige 
centrum Vleuterweide. Maar achteraf was -nu het 

één gemeente is geworden–één centrale centrum-
locatie midden in Leidsche Rijn logischer geweest'. 

Het stadsdeelcentrum in het Master-
plan Leidsche Rijn

In juni 1995 werd het Masterplan Leidsche Rijn 
vastgesteld (PLR, 1995b). Het voorzag in een 
stadsdeelcentrum van 30.000 tot 40.000 m2, dat 
was gelegen bij de A2 en het nieuwe interregio-
station Leidsche Rijn met een ontsluiting door 
Randstadspoor en een tangentiële HOV-lijn. Het 
gebied was bestemd voor kantoren en bedrijven 
met een B-mobiliteitsprofiel. De kantoren 
zouden bestaan uit middelgrote en grotere 
kantorengebruikers met een regionale en of 
(inter)nationale functie met de nadruk op back 
office activiteiten waarvoor de nabijheid van 
openbaar vervoer van belang was. Daarnaast 
zouden de kantoorgebouwen een functie hebben 
als geluidswering voor de A2. Tezamen met 
Papendorp, dat al decennialang was aangemerkt 
als kantorenlocatie, zouden er 700.000 m2 
kantoren gerealiseerd worden (Hugenholtz, 
2013). Voorwaarde voor de realisering was de 
integratie van de A2 en de ingebruikname van 
het station. Het gebied diende een grootstedelijk 
karakter te krijgen met de hoogste bebouwings-
dichtheid van Leidsche Rijn. Het stadsdeelcen-
trum had een regionale verzorgingsfunctie en 
was complementair aan de binnenstad van 
Utrecht. Het advies van het IMK (1992) werd 
dus genegeerd. Daarnaast had het ook een 
wijkverzorgende functie voor het direct 
aangrenzende gebied. Tevens was sprake van 
onderwijs, gezondheidszorg en welzijns- en 
recreatievoorzieningen met een regionale 
functie. Mogelijk kon ook grootschalige detail-
handel ingepast worden. 
Met betrekking tot de risico’s hadden de 
opstellers van het Masterplan een vooruitziende 
blik. Voor de kantoren werd een vertraging van 
de afzet als risico aangemerkt. Daarnaast zouden 
de economische ontwikkelingen in Nederland 
van invloed zijn op de geplande realisatie van het 
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stadsdeelwinkelcentrum in 2005.
Het Ministerie van Economische Zaken (1995) 
reageerde op het Masterplan en adviseerde om 
een mogelijke GDV-locatie niet te koppelen met 
het stadsdeelcentrum. Dit zou hierdoor zo 
omvangrijk worden dat het concurrerend kon 
zijn voor de binnenstad van Utrecht. Vanuit dat 
perspectief adviseerde het ministerie elders in 
het gebied ruimte te reserveren voor een 
eventuele GDV-locatie. 

Na de vaststelling van het Masterplan werd 
uitvoering gegeven aan het haalbaarheidsonder-
zoek voor de integratie van de A2. Hieruit bleek 
dat bij een volledige overkapping een aparte 
doelgroepenstrook nodig was voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. Maar deze constructie 
was te duur. Vervolgens kwam in een creatief 
proces met ontwerpers een alternatieve variant 
tot stand waarbij sprake was van een gedeeltelijk 
gesloten constructie. Hierdoor kon het vervoer 
van gevaarlijke stoffen plaatsvinden zonder 
aparte doelgroepstroken. Via de gesloten delen 
was bovendien een goede integratie van 
Leidsche Rijn met het bestaande stedelijke 
gebied mogelijk. Een verdiepte ligging werd niet 
of beperkt toegepast. Deze oplossing kon binnen 
het gestelde budget worden gerealiseerd. In een 
vergelijking van twee varianten ging de voorkeur 
uit naar de Corridor Amsterdam-Utrecht variant 
omdat deze financieel aantrekkelijker was en al 
een MER-procedure had doorlopen. Dit had wel 
als consequentie dat het Masterplan en het ISP 
aangepast dienden te worden (BRU, 1996a en 
1996c). De uitkomsten van het haalbaarheidson-
derzoek werden op 26 april 1996 vastgesteld 
door de Stuurgroep VINEX en aangeboden aan 
het Rijk (BRU, 1996d). Het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat (1996) en het ministerie 
van VROM gingen akkoord met de voorgestelde 
variant en bevestigden de toegezegde bijdrage 
voor het nog ontbrekende bedrag van maximaal 
fl. 125 miljoen. 
Veel later werd besloten om de A2 ter hoogte van 
Leidsche Rijn vrijwel geheel te overkappen. De 
luifels bleken duur en moeilijk inpasbaar in de 

omgeving. De open gedeelten werden beperkt tot 
twee gaten van 150 meter met geluidwerende 
wanden van 4 meter hoog (Gemeente Utrecht, 
2005). Uiteindelijk besloot Rijkswaterstaat dat 
het toch veiliger was de tunnelbak geheel te 
overkluizen. De overgang nat/droog en licht/
donker werd gevaarlijker geacht dan de risico’s 
van gevaarlijke stoffen (Vreeken, 2013; Kootstra, 
2013)

Met betrekking tot de barrièrewerking van het 
Amsterdam-Rijnkanaal was in eerste instantie 
het plan om een tweede brug te plaatsen op korte 
afstand van de Hogeweidebrug (gele brug). 
Rijkswaterstaat wilde dit uiteindelijk niet omdat 
deze op een te korte afstand van de Hogeweide-
brug zou liggen. Als gevolg hiervan werd de 
geplande HOV-verbinding verplaatst naar de 
Hogeweidebrug en werd de HOV-halte bij het 
station gesitueerd. De bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer van het stadsdeelcentrum 
nam hierdoor sterk toe (Vreeken, 2013; Kootstra, 
2013).

De visie voor Leidsche Rijn Centrum

In 1996 publiceerde de gemeente Utrecht de nota 
Voorzien in kwaliteit, voor de niet-commerciële 
voorzieningen in Leidsche Rijn. In het stadsdeel-
centrum diende een breed spectrum aan 
maatschappelijke voorzieningen ingepast te 
worden. De functiemenging moest bijdragen aan 
de levendigheid, de dynamiek en variatie in het 
gebied. In 1996 werd ook het bestemmingsplan 
Leidsche Rijn vastgesteld (Gemeente Utrecht, 
1996b). Hierin was bepaald dat de detailhandels-
voorzieningen waren gekoppeld aan de zorgclus-
ters. Hierdoor kwamen op vier plekken clusters 
van detailhandel tot stand die waren gecombi-
neerd met andere functies. Het stadsdeelcen-
trum zou lijken op het centrum van een nieuwe 
stad met een compleet netwerk van straten en 
zijstraten. In de Ontwikkelingsvisie (PLR, 1997c) 
werd het programma voor het stadsdeelcentrum 
bepaald, dat zou bestaan uit 40.000 m2 detail-
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handel, 8.000 m2 horeca, een hotel en 300.000 
m2 kantoren. Het zou een compacte opzet 
krijgen met gestapelde woningen (boven 
winkels) en een voetgangersgebied. 

Inmiddels begonnen de winkeliers in Vleu-
ten-De Meern zich zorgen te maken over de 
geplande winkelontwikkeling in Leidsche Rijn 
en huurden Kolpron (1999) in voor een onder-
zoek naar de distributieplanologische mogelijk-
heden met het doel om een detailhandelsstruc-
tuur in Leidsche Rijn te creëren, waarbij het 
voorzieningenniveau in de kernen Vleuten en de 
Meern minimaal gehandhaafd zou blijven. 
Kolpron constateerde dat bij het winkelmetrage 
van het nieuw geplande wijkwinkelcentrum 
Vleuterweide onvoldoende rekening was 
gehouden met de concurrentiekracht van het 
stadsdeelcentrum. Ze adviseerde het metrage in 
Vleuterweide te verlagen en dat van het stads-
deelcentrum op te hogen tot circa 45.000 m2. In 
dat kader gaf ze wel in overweging om het 
geplande winkelcentrum Hooggelegen in het 
Utrechtse deel te laten vervallen. BRO (PLR, 
1999) adviseerde over de detailhandelsstructuur 
in het Utrechtse deel van Leidsche Rijn. In hun 

optiek kon het winkelmetrage van Leidsche Rijn 
met 18.000 m2 opgehoogd worden, verdeeld over 
de vier centra: Stadsdeelcentrum, Spoor, 
Parkwijk en Transferium Hooggelegen.

In 2000 won Leefbaar Utrecht een derde van de 
zetels in de Utrechtse gemeenteraad en kwam 
hierdoor met drie wethouders in het college. Een 
van hen was Walther Lenting. Omdat Leefbaar 
Utrecht in de periode voor de verkiezingen sterk 
oppositie had gevoerd tegen de plannen voor het 
UCP, lag het voor de hand dat Leefbaar Utrecht 
deze in portefeuille nam. Walther Lenting 
combineerde dit met Leidsche Rijn. Lenting 
(2013): 'Het PLR bestond uit veel jonge mensen 
met weinig ervaring maar torenhoge ambities. Het 
opereerde erg op zichzelf; er was onvoldoende 
afstemming met de stedelijke ontwikkeling in de 
rest van de stad'.

Kort na het aantreden van Lenting gaf het PLR 
(2001) opdracht aan Monolab Architects om een 
ontwerp te maken voor Leidsche Rijn Centrum. 
De bedoeling was dat het ontwerp veel aandacht 
zou trekken (PLR, 2001). Het ontwerp was 
gebaseerd op een overkapping van de A2 en 

Artist impression Leidsche Rijn Centrum in ‘Actualisatie Ontwikkelingsvisie’(1999)
Bron: PLR, 1999



311

In 2000 won Leefbaar Utrecht een derde van de zetels in de Utrechtse gemeenteraad en kwam hierdoor met 
drie wethouders in het college. Een van hen was Walther Lenting: wethouder Lenting in 2002
Bron: Fotografie Studio Gerry Hurkmans

voorzag in twee belangrijke ontsluitingswegen: 
richting de bestaande stad en een afrit van de 
snelweg. In combinatie met het NS-station kon 
het gebied hierdoor draagvlak aanboren voor 
winkels, kantoren en leisure. Ook een transferi-
um kon hieraan bijdragen. Het ontwerp bestond 
uit verschillende bouwlagen over de infrastruc-
tuur met op het oorspronkelijke maaiveld, en de 
laag daarboven, parkeer- en expeditievoorzie-
ningen. Het nieuwe maaiveld lag twee bouwla-
gen hoger. Als mogelijke verkaveling was het 
stedelijk weefsel van de binnenstad van Utrecht 
gekopieerd, maar in een grotere dichtheid en 
uitsluitend toegankelijk voor langzaam verkeer.
Op 18 januari 2001 werd het ontwerp besproken 
met vertegenwoordigers uit de projectontwikke-
ling, beleggers, architectuur, wetenschap en 
overheid. Hier werd aangegeven dat het kanto-

renprogramma beter geconcentreerd kon 
worden rond het station dan langs het Amster-
dam-Rijnkanaal. Economische zaken van de 
gemeente gaf aan dat Utrecht met Leidsche Rijn 
Centrum uit zou kunnen groeien tot een 
bipolaire stad. Volgens de marktpartijen was het 
niet nodig dat in het stadsdeelcentrum verkoop 
van voeding plaats zou vinden. Anderzijds was 
het dan wel moeilijk om de beoogde 40.000 m2 
te vullen. De aanwezigen waren van mening dat 
door het verbannen van de auto het centrum 
werd beroofd van zijn levendigheid. Jongeren 
konden aangetrokken worden door een substan-
tieel onderwijsprogramma toe te voegen. 

In 2002 vonden wederom bijeenkomsten plaats 
met marktpartijen, deskundigen, bewoners, 
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ambtenaren en vertegenwoordigers van alle 
fracties om te inventariseren op welke punten de 
Ontwikkelingsvisie Leidsche Rijn actualisatie 
behoefde. Hier werd aanbevolen om een goed 
evenwicht te hanteren tussen sturen en vrijlaten. 
Teveel flexibiliteit in de plannen zou tot chaos en 
wanorde kunnen leiden. Leidsche Rijn Centrum 
werd beschouwd als een goede locatie voor 
onderwijs- en woonzorgvoorzieningen en een 
aantrekkelijk gebied voor jongeren, vanwege de 
grote hoeveelheid activiteiten. Door het beoogde 
ziekenhuis dicht bij het centrum te plannen, kon-
den beide profiteren van elkaars nabijheid (PLR, 
2002a). In de actualisatie van de Ontwikkelings-
visie zetten B&W in op een bovenregionale 
functie voor Leidsche Rijn Centrum . Het 
kantorenprogramma werd met 70.000 m2 
opgehoogd tot 320.000 m2. Het gebied zou 

complementair ontwikkeld worden met het 
stationsgebied. Opvallend is dat hier een 
duidelijke parallel ligt met Nieuw Laakhaven in 
Den Haag. Ook deze ontwikkeling vond min of 
meer gelijktijdig plaats met de stedelijke 
vernieuwing van de binnenstad (PLR,2002a).

In 2004 kwam de visie voor Leidsche Rijn 
Centrum tot stand in de vorm van het rapport 
‘Het levende centrum’. Op 27 april werd deze 
visie met algehele instemming van de gemeente-
raad (2004a) vastgesteld. De VVD gaf bij de 
behandeling van de visie wel aan dat achteraf 
bezien het centrum van Leidsche Rijn beter aan 
de westkant van het plangebied geprojecteerd 
had kunnen worden. Nu lag het met 3,8 km 
afstand erg dicht bij de binnenstad. 
Leidsche Rijn Centrum werd volgens de visie 

Kort na het aantreden van Lenting gaf het Projectbureau opdracht aan Monolab Architects om een ontwerp 
te maken voor Leidsche Rijn Centrum. De bedoeling was dat het ontwerp veel aandacht zou trekken
Bron: PLR, 2001
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een van de nieuwe centra op de binnenring van 
de Deltametropool. Na de binnenstad werd 
Leidsche Rijn Centrum het belangrijkste 
centrum. Maar de positie van de binnenstad zou 
niet aangetast worden omdat deze werd 
versterkt door de vernieuwing van het stations-
gebied. Bovendien zou Leidsche Rijn Centrum 
zich voldoende onderscheiden van de binnen-
stad. Niet alleen door de kleinere omvang, maar 
ook door een moderne uitstraling. Het gebied 
zou een multifunctionele opzet krijgen met een 
hoge dichtheid waarbij de openbare ruimte 
leidend was voor de bebouwing. Om de levendig-
heid te vergroten, werd gekozen voor een 
winkelcentrum zonder overkapping. In tegen-
stelling tot het ontwerp van Monolab werd 
gemotoriseerd verkeer beperkt toegestaan. In 
vergelijking met het Masterplan Leidsche Rijn 
was er sprake van een verdubbeling van het 
programma. Onder andere door de toevoeging 
van diverse functies zoals horeca, vrijetijdsvoor-

zieningen, maatschappelijke voorzieningen, 
cultuur (met tenminste één culturele trekker 
van formaat) en woningen. Volgens Hugenholtz 
(2013) was er geen specifieke reden voor het 
oprekken van het programma: 'Het was vooral 
een kwestie van mee gaan in de vaart der volke-
ren'. Ook in de Structuurvisie Utrecht 2015-2030 
(Gemeente Utrecht, 2004) werd Leidsche Rijn 
Centrum aangemerkt als Randstedelijk knoop-
punt en het tweede centrum van de stad. 'Hier 
diende een gebiedsgerichte ontwikkeling prioriteit 
te krijgen met een grote mate van sturing en 
betrokkenheid van de gemeente'. 

Het Masterplan Leidsche Rijn Centrum

Bij het stedenbouwkundige ontwerp van 
Leidsche Rijn was het gebruikelijk om voor ieder 
deelplan een andere stedenbouwkundige aan te 
trekken die tevens supervisor was bij de uitvoe-

Schetsontwerp station Leidsche Rijn
Bron: BOI, 2003
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ring. Vrijwel altijd waren dit externen omdat de 
hoge kwaliteitseisen op dat moment onvoldoen-
de geleverd konden worden door de stedenbou-
wers van de gemeente (Hugenholtz, 2013). In 
2004 werd de voormalige Rijksbouwmeester, Jo 
Coenen, aangetrokken als stedenbouwkundige 
voor Leidsche Rijn Centrum . Eigenlijk moest dit 
volgens de interne regelgeving van de gemeente 
Utrecht door middel van een openbare aanbeste-
ding, maar op het gevaar af van een forse interne 
boete werd besloten dit niet te doen (Lenting, 
2013). De reden om Coenen aan te trekken was 
dat hij kort daarvoor het Ceramiqueterrein in 
Maastricht had afgerond, dat veel overeenkom-
sten had met Leidsche Rijn Centrum. Maar ook 
de bekendheid van Coenen werd door de 
gemeente als een belangrijk voordeel gezien 
(Vreeken, 2013; Kootstra, 2013). Afgezien van 

Stedenbouw speelden de diverse vakafdelingen 
van de gemeente een belangrijke rol bij de 
planvorming. Zo leverde de afdeling Economi-
sche zaken de input voor het commerciële 
programma en bepaalde onder andere dat ten 
zuiden van het stadsdeelcentrum een buurtwin-
kelcentrum werd gerealiseerd ten behoeve van 
de omliggende woonwijken (Hugenholtz, 2013). 
Opvallend is hier de overeenkomst met de 
planvorming van Centrum Leyweg zo’n 50 jaar 
eerder waar ook aanpalend aan het hoofdwin-
kelcentrum een buurtcentrum werd gepland. 
Bij de planvorming van Leidsche Rijn Centrum 
waren geen private partijen betrokken (Hugen-
holtz, 2013). Wel werden expertmeetings 
georganiseerd waar beleggers, projectontwikke-
laars en andere deskundigen werden geconsul-
teerd. De suggesties die hieruit voortkwamen, 

In 2004 kwam de visie voor Leidsche Rijn Centrum tot stand in de vorm van het rapport ‘Het levende 
centrum’: deelgebieden Leidsche Rijn Centrum
Bron: PLR, 2004



315

werden meegenomen in het planproces. Zo werd 
bijvoorbeeld het Brusselplein, dat erg ruim was 
gedimensioneerd, verkleind.
De planvorming voor Leidsche Rijn Centrum 
resulteerde in een Masterplan dat was gebaseerd 
op de stedenbouw van de midden-Europese stad 
uit de 19e eeuw, met gesloten bouwblokken, een 
rechthoekige verkaveling en functiemenging 

(Vreeken, 2013; Kootstra, 2013). In het Master-
plan werd aangegeven dat de gemeente in hoge 
mate de regie zou voeren. Dit was mogelijk 
omdat de gemeente alle gronden had verworven. 
Marktpartijen dienden de keuze van een 
architect, stedenbouwkundige of landschapsont-
werper in overleg met de gemeente te laten 
plaatsvinden. Bij verschil van mening zou het 

In het Masterplan Leidsche Rijn Centrum was aangegeven dat de gemeente in hoge mate de regie zou 
voeren: stedenbouwkundig plan met programma begane grond Leidsche Rijn Centrum (2006)
Bron: PLR, 2006
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gemeentebestuur de keuze bepalen. Op deze 
manier kon volgens de gemeente de wens tot 
hoogwaardige architectuur worden bewaakt. In 
dit kader zou tevens een Kwaliteitsteam 
ingesteld worden om de stedenbouwkundige 
plannen te toetsen (PLR, 2006).
De gemeenteraad (2005) stemde met grote 
meerderheid in met het masterplan. Er was veel 
waardering voor het ontwerp van Jo Coenen. De 

raad verzocht om sterk in te zetten op de 
intercitystatus van het station en geen concessies 
te doen aan de rechtstreekse fietsroutes. 
Daarnaast om er voor te zorgen dat het gebied 
ook toegankelijk zou zijn voor gehandicapten.

Referentiebeeld Petit Boulevard in het ‘Masterplan Leidsche Rijn Centrum’ (2006)
Bron: PLR, 2006
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Masterplan Leidsche Rijn Centrum 

Leidsche Rijn Centrum wordt het tweede centrum van de stad. Maar de positie van de 
binnenstad mag niet worden aangetast. Beide centra hebben een eigen identiteit en 
verschijningsvorm. Gesitueerd op kruising spoorlijn en A2 op en naast de overkap-
ping A2. 
Stedelijk, multifunctioneel karakter met hoge dichtheid (vijf bouwlagen) en hoog-
te-accenten. Hoogwaardige openbare ruimte is onderlegger voor stedenbouwkundig 
concept. Rechthoekige verkaveling met afwijkingen zoals de diagonaal. Hierbinnen 
netwerk van openbare pleinen en parken die de diverse deelgebieden karakter geven.  
Overkapping A2 met hoogteverschil van circa 8 meter geeft ook structuur aan het 
ontwerp, evenals de duidelijke begrenzing van het centrum door singel of parkrand. 
Randstedelijke aantrekkingskracht met winkels, horeca, bioscoop en ten minste een 
culturele trekker van formaat. Daarnaast kantoren, woningen, bibliotheek, kunstuit-
leen, centrum voor Werk en inkomen, scholen, welzijnsvoorzieningen en een hotel 
annex conferentiecentrum.
Niet-overdekt winkelcentrum met recreatief winkelen en cluster voor dagelijkse 
boodschappen. Voor kernwinkelgebied grote ondergrondse parkeergarage en laad- en 
loszone. Voetgangers en fietsers staan centraal, maar de auto wordt niet geweerd. 
Hoofdroutes autoverkeer, groot aantal parkeerplaatsen, fietsbaan, IC-station en 
HOV-baan. Inpassing van twee monumentale boerderijen en historische watergang.

Bron: (PLR, 2006)

9.3.1 »  Leidsche Rijn Centrum Kern

Leefbaar Utrecht had zich samen met de SP 
altijd fel verzet tegen het Utrecht City Project. 
Volgens de oppositiepartijen voerde het de 
gemeente naar een faillissement en onttrok het 
zich door de grote invloed van de drie private 
partners aan iedere democratische controle (AD, 
2000). Nadat de Utrechtse bevolking zich na de 
overwinning van Leefbaar Utrecht in een 
referendum uitsprak voor een kleinschalig 
centrumplan, ontwierp Lenting als wethouder 
het plan ‘Stationsgebied’ (NRC, 2006). Een 
belangrijk onderdeel van deze plannen was de 
herontwikkeling van Hoog Catharijne, waarin 
de eigenaar, Corio Nederland, fors moest 
investeren. Voor Corio was dit echter geen 
directe noodzaak omdat het hun best renderen-
de winkelcentrum was (Lenting, 2013; Rijcken-

berg, 2013). Dat er 4 km verdop een tweede 
centrum van de stad tot stand kwam, was 
bovendien bedreigend voor het rendement van 
deze investeringen. Corio wilde daarom alleen in 
het stationsgebied investeren als ze ook de regie 
had op de eigendomssituatie van Leidsche Rijn 
Centrum (Tankink, 2013; Corio, 2004). In eerste 
instantie voelde Lenting hier weinig voor, maar 
hij begreep de argumenten en wilde binnen zijn 
wethouderstermijn tot de ontwikkeling van het 
stationsgebied komen (Tankink, 2013; Lenting , 
2013). Een geluk voor Corio was dat Lenting 
zowel het stationsgebied als Leidsche Rijn 
Centrum in zijn portefeuille had. Maar het PLR 
was niet gelukkig met de koppeling. Ze vreesden 
dat nu de eindbelegger bekend was, er voor de 
projectontwikkelaar te weinig reden was om 
hoge kwaliteit te realiseren om zo de afzetbaar-
heid te bevorderen. 
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In oktober 2004 lag er een intentieovereenkomst 
van B&W met de Jaarbeurs en Corio voor de 
ontwikkeling van het stationsgebied. Onderdeel 
hiervan was een conceptraamovereenkomst 
voor de ontwikkeling van Leidsche Rijn Cen-
trum . De mogelijke rol van eindbelegger was 
daarin gekoppeld aan de resultaten van de 
samenwerking tussen de gemeente en Corio in 
het stationsgebied. De invloed van Corio in 
Leidsche Rijn Centrum zou toenemen als de 
voortgang van de herontwikkeling van het 
stationsgebied succesvol verliep. Bij iedere 
volgende fase in de contractvorming van het 
stationsgebied bouwde Corio meer rechten op in 
Leidsche Rijn Centrum. Dit waren de bilaterale 
intentieovereenkomst, de ontwikkelovereen-
komst en de realisatieovereenkomst. Als al deze 
overeenkomsten in het stationsgebied op tijd 
waren afgesloten (en de uitvoering verzekerd 
was), zou Corio als eindbelegger het exclusieve 
recht verkrijgen om het detailhandelsvastgoed 
in Leidsche Rijn Centrum te verwerven. Indien 
de contractvorming in het stationsgebied 
gedurende het proces zou stoppen, kon Corio 
alleen aanspraak maken op de tot dan toe 
verworven rechten. De minister van Economi-
sche Zaken en de NMA zagen geen aanleiding 
om deze overeenkomst nader te onderzoeken. 
De gemeente liet een juridische toets uitvoeren 
in het kader van mededing- en aanbestedings-
recht en ook hier kwamen geen bezwaren naar 
voren (Gemeente Utrecht, 2004a). Toch nam de 
gemeenteraad (2004b) op 14 oktober 2004 een 
motie aan van D66 voor een onafhankelijke 
juridische toets van de overeenkomst. De raad 
wilde geadviseerd worden over de risico’s die de 
gemeente zou lopen als de overeenkomst 
tussentijds werd stopgezet en vroeg zich af of 
Corio dan toch haar rechten in Leidsche Rijn 
Centrum kon verzilveren (Gemeente Utrecht, 
2004b). De SP en de ChristenUnie waren van 
mening dat Corio, als eigenaar van Hoog 
Catharijne en Cityplaza in Nieuwegein, met 
Leidsche Rijn Centrum een te dominante positie 
zou krijgen. Hierdoor kon Corio een verhuurbe-
leid inzetten dat gericht was op maximalisatie 

van het rendement. Bovendien zou de gemeente 
hiermee nog meer in een chantabele positie 
komen ten opzichte van Corio. Ook waren de 
partijen van mening dat Utrecht met deze 
overeenkomst een aanzienlijke economische 
waarde zou weggeven (Gemeenteraad Utrecht, 
2004c). Van der Poel (2013), de directeur van het 
projectbureau, trachtte tevergeefs om de 
afspraken te koppelen aan de concrete realisatie 
van onderdelen van het stationsgebied binnen 
een bepaald tijdpad. Ook de VVD vreesde voor 
een monopoliepositie van Corio en was beducht 
dat Corio rechten zou verwerven in Leidsche 
Rijn Centrum en zich vervolgens zou terugtrek-
ken in het stationsproject (Volkskrant, 2004; 
Kooij, 2004). Aangezien de VVD nodig was om 
in de gemeenteraad een meerderheid te halen, 
nodigde burgemeester Brouwer alle fracties van 
de collegepartijen uit voor een nachtelijk en 
besloten overleg. Halbe Zijlstra, de fractieleider 
van de VVD, ging uiteindelijk akkoord en wist 
ook de andere leden van de VVD fractie te 
overtuigen (Lenting, 2013). Wel werd door 
middel van een amendement bedongen dat het 
college de overeenkomst zo zou aanpassen dat 
Corio pas de eerste terugvaloptie zou verkrijgen 
nadat de herontwikkeling van het gebied 
rondom Vredenburg was gestart (Gemeenteraad 
Utrecht, 2004d). 

Uiteindelijk werd op 21 december 2004 de 
raamovereenkomst over Leidsche Rijn Centrum 
gesloten (Gemeente Utrecht en Hoog Catharijne 
B.V., 2007). Hierin was opgenomen dat de 
gemeente en Corio een intentieovereenkomst 
zouden opstellen voor de ontwikkeling van 
Leidsche Rijn Centrum met afspraken over de 
verdere uitwerking van het detailhandelsvast-
goed waaronder de procesorganisatie, het 
financiële kader, de rolverdeling tussen gemeen-
te en Corio, de ontwikkelingscriteria en de 
procedure om tot de ontwikkelaarselectie te 
komen. Nadat de intentieovereenkomst in 
werking was getreden, zou deze worden 
uitgewerkt in een realisatieovereenkomst 
Leidsche Rijn Centrum met voorwaarden en het 
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moment dat Corio het detailhandelsvastgoed 
zou verwerven. De intentieovereenkomst kwam 
uiteindelijk niet tot stand. Wel beschouwden de 
partijen een brief van 23 februari 2006 met de 
vast te leggen hoofdlijnen als intentieovereen-
komst (De Brauw Blackstone Westbroek, 2007). 
Op 31 januari 2008 tekenden de gemeente 
Utrecht (2008a en 2012a) en Corio de ontwikkel/
projectovereenkomst voor het Radboudkwartier 
en de koppen van de OV-terminal waarmee de 
investering van Corio in het stationsgebied een 
feit was. Ook tekenden de partijen de realisa-
tie-overeenkomst waarmee Corio de eindbeleg-
gerspositie verwierf van 45.000 m2 detailhan-
delsvastgoed in Leidsche Rijn Centrum. 

Stedenbouwkundig plan Leidsche Rijn 
Centrum Kern

Leidsche Rijn Centrum Kern betrof het kern-
winkelgebied dat werd begrensd door het spoor 
aan de noordzijde, de overkapping van de 
Stadsbaan en A2 aan de oostzijde, de singel aan 
de westzijde en het Plantsoen van Boedapest en 
de boerderij Hofstede ter Weide aan de zuidzij-
de. Na de vaststelling van het Masterplan in 
2006 werd door Lodewijk Baljon Landschapsar-
chitecten (2007) een Voorlopig Ontwerp (VO) 
gemaakt voor de openbare ruimte voor het 
kerngebied van Leidsche Rijn Centrum. Het 
maaiveld had kunstmatige hoogteverschillen om 
de A2 te overbruggen. Onder het maaiveld was 
ruimte om te parkeren, te laden en te lossen. De 

Het stedenbouwkundige plan voor het kerngebied kwam, met uitzondering van Corio, zonder inbreng van 
private partijen tot stand: verkaveling Leidsche Rijn Centrum Kern (2010)
Bron: PLR, 2010
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voetganger zou prioriteit krijgen. Daarnaast waren 
routes ingepland voor fietsers, HOV en autoverkeer. 
Het plan was gedetailleerd uitgewerkt met per 
(soort) straat de breedte en het profiel van de 
wegen, de hellingshoek, de situering van parkeer-
plaatsen, waterpartijen, arcades, verlichting, 
bomen, beplanting, speelvoorzieningen, straatmeu-
bilair. Door DHV (2007) werden een ontwerp en 
programma van eisen gemaakt voor de ondergrond-
se bevoorrading van het kernwinkelgebied. 
Vervolgens kwam het Stedenbouwkundige plan 
voor Leidsche Rijn Centrum Kern tot stand 
(PLR, 2010). Dit was een uitwerking van het 
Masterplan en zou als toetsingskader dienen voor 
de bouwplannen bij de uitgifte van de grond. 

In vergelijking met het Masterplan Leidsche 
Rijn Centrum was in het stedenbouwkundige 

plan voor het Kerngebied sprake van enkele 
wijzigingen in het stratenpatroon en een extra 
spooronderdoorgang voor een directe 
noord-zuidverbinding met Leidsche Rijn 
Centrum Noord. Ook werd het programma 
opgehoogd met 2.000 m2 detailhandel, 2.500 m2 
horeca, 4.000 m2 commerciële voorzieningen en 
43.500 m2 woningen.
Het stedenbouwkundige plan voor het Kernge-
bied kwam zonder inbreng van private partijen 
tot stand. Een uitzondering was Corio die 
vanwege de overeenkomst met de gemeente 
invloed uit kon oefenen (Bosch, 2013). Door 
toedoen van Corio nam de breedte van de wegen 
af om zo een intiemer winkelgebied te realiseren 
en werd het aantal parkeerplaatsen uitgebreid en 
dichter bij het kernwinkelgebied gesitueerd.

Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Kern 

Gridpatroon met gesloten bouwblokken en horizontale opbouw met publieke plint 
van minimaal 4,5 meter en daarboven met name appartementen. De openbare ruimte 
is als het ware uitgesneden uit gebouwen met gelijkmatige bouwhoogte. Het centrum 
bestaat uit een netwerk van openbare stedelijke ruimten c.q. pleinen met afwisselen-
de sferen en belevingen. Een hoogteverschil van 7 meter waardoor een hoger en een 
lager gelegen deel ontstaat. De overgangen worden veelal gevormd door langzaam 
oplopende straten.
De gemiddelde bouwhoogte is 4-8 bouwlagen waarbij de gemiddelde bouwhoogte met 
de maaiveldhoogte toeneemt. Voor de sociale veiligheid zijn de toegangen van de 
woningen aan de straatzijde gesitueerd.  Het gebied wordt doorsneden door de 
Parijsboulevard met een plint van 7,5 meter en arcades. Aan de westzijde wordt het 
gebied begrensd door een singel met een kademuur aan de centrumzijde en een groen 
talud aan de zijde van de woonwijk Grauwaart.  Het kernwinkelgebied beslaat het 
grootste deel van het plangebied en ligt zowel in het lager als het hoger gelegen deel 
van Leidsche Rijn Centrum. Hier is sprake van een winkelcircuit met zoveel mogelijk 
tweezijdige bewinkeling. In de nabijheid van het plangebied is een warenmarkt 
gepland (Berlijnplein). In het kernwinkelgebied hebben voetgangers prioriteit. Het 
programma bestaat uit winkels, horeca, woningen, kantoren, commerciële en maat-
schappelijke voorzieningen. In alle bouwblokken van het plangebied is het mogelijk 
om deze functies te realiseren. In de loop van de tijd is het mogelijk dat de functie van 
de bouwblokken wijzigt.

Bron: PLR, 2010
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De aanbesteding van het  
kernwinkelgebied

In het conceptstedenbouwkundig plan voor 
Leidsche Rijn Centrum Kern was het winkelge-
bied gelegen boven de ondergrondse parkeerga-
rage(s) en de laad- en losruimten. Hierdoor was 
er sprake van een vervlechting met de openbare 
ruimte en de bovengrondse bebouwing. Het lag 
daarom voor de hand om de realisatie door één 
partij uit te laten voeren. Gezien de omvang van 
het project en de realisatie van publieke werken 
werd gekozen voor een Europese aanbesteding 
(Van der Poel, 2013). Omdat de gemeente de 
opgave te omvangrijk vond voor één projectont-
wikkelaar, was deze in twee onderdelen opge-
splitst (B&W Utrecht, 2007; Hugenholtz, 2013). 
De Europese aanbesteding werd door DHV 

voorbereid en ging in augustus 2007 van start 
(B&W Utrecht, 2007 en 2008a; Liebe, 2013). In 
de eerste fase konden alle geïnteresseerde 
partijen zich inschrijven en vond selectie plaats 
op basis van beroepsbekwaamheid, financi-
eel-economische eisen, ontwerp- en uitvoerings-
ervaring, organisatorische eisen en referentie-
projecten (DHV, 2007b). Door deze preselectie 
was het mogelijk om partijen uit te sluiten, om zo 
het risico te verkleinen en de kans op een 
hoogwaardig winkelcentrum te vergroten. Tien 
partijen voldeden aan de criteria. Omdat de 
verschillen te klein waren voor een kwalitatieve 
selectie, vond er een loting plaats (Van der Poel, 
2013; Hugenholtz, 2013).
Uiteindelijk bleven er vijf partijen over: ING 
RED/Proper Stok, AM/IPMMC/Wilhelm, Multi 
Vastgoed/BAM/Synchroon, Bouwfonds MAB 

Het consortium ASR/Vesteda besloot zich, om uitsluiting te voorkomen, aan alle vereisten van de  
aanbestedingsregels te houden: maquette ASR/Vesteda voor Leidsche Rijn Centrum
Bron: PLR, 2010
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en ASR Vastgoed/Vesteda. De tweede fase 
bestond uit een niet-openbare aanbesteding van 
de geselecteerde partijen. De aanbestedings-
stukken bestonden onder andere uit de Visie en 
het Masterplan voor Leidsche Rijn Centrum, het 
conceptstedenbouwkundig plan voor het 
kerngebied, een uitgifte-overeenkomst, een 
turnkey-overeenkomst met Corio en een 
conceptueel model voor de ondergrondse 
bevoorrading (PLR, 2008; DHV, 2007a en 2007b; 
Hugenholtz, 2013; Liebe, 2013). Omdat het nog 
niet vaststond of Corio inderdaad de eindbeleg-
ger zou zijn, mochten de ontwikkelaars twee 
biedingen doen. De aanbesteding bestond uit 
twee fasen. In de aanbestedingsstukken was 
alles gedetailleerd vastgelegd. Volgens Vreeken 
(2013), Kootstra (2013) en Van der Poel (2013) 
was de complexiteit van de opgave een belangrij-
ke reden voor de mate van detaillering. Boven-
dien had de gemeente in dit plangebied haar 
handen vrij omdat ze de grond in eigendom had.
De aanbesteding betrof 26.500 m2 detailhandel, 
13.200 m2 kantoren, 1.400 m2 commerciële 
voorzieningen, 2.500 m2 horeca, 100.200 m2 
woningen, parkeergarages met circa 1.800 
parkeerplaatsen, ondergrondse expeditieruim-
ten, openbare ruimte en optioneel 4.000 m2 
bibliotheek en wijkservicecentrum. Voor de 
woningontwikkeling mocht geen sprake zijn van 
een voorverkooppercentage. Het minimum 
grondbod voor beide gebieden tezamen was € 
118,1 miljoen. Volgens Van der Poel (2013) was 
deze prijs, gezien de gedwongen winkelnering 
met Corio, aan de hoge kant. Binnen de aanbe-
stedingsregels was bovendien sprake van 
garanties en boeteclausules die tot op het 
hoogste niveau van de moederorganisatie 
gegarandeerd moesten worden (Bosch, 2013; 
Hugenholtz, 2013). Het stedenbouwkundige plan 
werd als concept toegevoegd met het doel om dit 
na het verwerken van de schetsontwerpen van 
de te selecteren ontwikkelaars definitief te 
maken. Ten opzichte van het Masterplan waren 
er twee belangrijke wijzigingen. Zo was er een 
extra winkelstraat toegevoegd waardoor een 
betere winkelrouting ontstond (achtje). Daar-

naast was sprake van een tussenniveau waar-
door een groot deel van het kernwinkelgebied op 
één niveau lag ten behoeve van minder validen 
(B&W, 2007).
De projectontwikkelaar moest het project 
turnkey aanleveren. De parkeergarage diende na 
de oplevering eerst aan de gemeente aangeboden 
te worden. Corio die eigenlijk voorkeur had voor 
een overdekt winkelcentrum (Van der Poel, 
2013) had het eerste recht van afname van het 
detailhandelsvastgoed. De turnkey-overeen-
komst met Corio in de aanbestedingsdocumen-
ten bestond uit het functionele programma van 
eisen voor het winkelproject, met de huurprijzen 
en het bruto-aanvangsrendement. Dit alles was 
vrij gedetailleerd omschreven. Corio had bij 
voorkeur een uitgebreid technisch programma 
van eisen willen toevoegen, maar dit werd 
verhinderd door de gemeente die slechts een 
beknopt programma van eisen toestond (Tan-
kink, 2013; Van der Poel, 2013). De huurprijs was 
bepaald op minimaal € 290 per m2 (gemiddeld 
prijspeil 2008) en de verkoopprijs was vastge-
steld op een bruto-aanvangsrendement van 
6,25% (Vastgoedmarkt, 2011a en 2011b). Niet 
verhuurde winkelpanden werden afgenomen 
voor een aanzienlijk lager percentage van de 
huurprijs dan gebruikelijk was (Liebe, 2013). 
Jeen Kootstra, projectleider bij het PLR (2013): 
'De aanbesteding vond net op tijd plaats. Later zou 
dit vanwege de financiële crisis niet meer zijn 
gelukt vanwege het complexe karakter'. 

Tie Liebe (2013) die indertijd directeur was bij 
Fortis Vastgoed (later ASR Vastgoed Ontwikke-
ling): 'Ik vond het aantrekkelijk om in te schrijven 
omdat stadsdeelcentra commercieel goed functio-
neren. Tevens besefte ik dat als een stad een 
bepaalde omvang overschrijdt, er ruimte is voor 
een tweede centrum. Tot slot was er in de binnen-
stad van Utrecht weinig ruimte voor uitbreiding 
van het winkelvloeroppervlak en had de Utrechtse 
regio groeiperspectief'. Bij de start van de 
aanbesteding liet Liebe berekenen of het 
verantwoord was om het minimale grondbod uit 
te brengen. Hieruit bleek dat dit binnen de 
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marktomstandigheden van die tijd haalbaar was. 
Aangezien er 800 woningen gerealiseerd 
moesten worden, vroeg ASR aan de woningont-
wikkelaar en -belegger Vesteda om samen in te 
schrijven. Vesteda ging hiermee akkoord. De 
afspraak was dat Vesteda alle 287 huurwoningen 
af zou nemen. Daarnaast werd het risico van de 
woningontwikkeling gelijk verdeeld. Voor ASR 
waren dit belangrijke garanties. Het risico van 
de winkels, de kantoren en het parkeren lag 
volledig bij ASR (Messemaeckers van de Graaff, 
2013; Mol, 2013). Voor de planontwikkeling werd 
een team geformeerd onder leiding van Liebe dat 
bestond uit medewerkers van ASR, Vesteda, 
Arup uit Londen, PRC, Bureau Stedelijke 
Planning en een team van vooraanstaande 
architecten: Liesbeth van der Pol en Ludo 
Grooteman van DOK architecten, Cruz y Ortis 
uit Sevilla, Geurts & Schultze en Hans Kollhoff 
en Christine de Ruyter van AWG. 

ASR/Vesteda schreef op beide onderdelen in en 
besloot zich, om uitsluiting te voorkomen, aan 
alle vereisten van de aanbestedingsregels te 
houden (Liebe, 2013). De inschrijving diende te 
bestaan uit een schetsontwerp met de namen 
van de betreffende architecten, een maquette, 
een architectonische visie, een visie op Leidsche 
Rijn Centrum, een marktvisie op de woningont-
wikkeling (in verband met het niet accepteren 
van een voorverkooppercentage), een visie op 
centrummanagement, het grondbod, een 
financieringsplan en een plan van aanpak. Het 
schetsontwerp van ASR/Vesteda kreeg gestalte 
door van grof naar fijn te werken. Eerst ging het 
Engelse constructiebedrijf aan de slag met het 
souterrain. Om kosten te besparen liet Liebe 
(2013) dit boven het grondwaterpeil ontwerpen 
met het gebruik van de zelfde peilers als de 
bebouwing. Het ontwerp was vooral een 
architectonische uitwerking van het plan dat er 
al lag. De ontwikkelaars hadden de ervaring dat 
om succesvol te zijn bij een aanbesteding er niet 
teveel afgeweken moest worden van het plan dat 
er al lag. Wel werd er naar gestreefd om binnen 
deze contouren een plan te ontwikkelen met een 

goed winkelcircuit en een hoge opbrengst (Mol, 
2013). Dit was een moeilijke opgave omdat het 
stedenbouwkundig plan voor het kernwinkelge-
bied onvoldoende was opgesteld vanuit een 
winkelvisie. Zo waren de trekkers niet optimaal 
gesitueerd, werd het kernwinkelgebied doorsne-
den door een brede busbaan en leende de brede 
Parijsboulevard zich niet voor tweezijdige 
bewinkeling. ASR probeerde binnen het 
stedenbouwkundige ontwerp van de gemeente 
het plan te optimaliseren. Hierbij werd het 
kernwinkelgebied in een hellinghoek ontworpen 
om zo het niveauverschil tot aan de overkapte 
A2 te overbruggen. Een ander probleem was dat 
de aanbestedingsperiode te kort was om een 
optimaal plan te maken. (Messemaeckers van de 
Graaff, 2013; Liebe, 2013). De kwaliteit van het 
plan werd verhoogd door verschillende architec-
ten een deel van een bouwblok te laten ontwer-
pen waardoor de variatie werd vergroot. De 
architectuur van de gebouwen was klassiek met 
hoogwaardige materialen en aandacht voor 
detaillering (B&W Utrecht, 2008; Mol, 2013). 

ASR/Vesteda investeerden zo’n € 600.000 tot € 
700.000 in de aanbesteding. Bij de andere 
consortia was zelfs sprake van investeringen van 
rond de € 1 miljoen. (Liebe, 2013; Tankink, 2013). 
Een deel van de consortia kwam in tijdnood en 
slaagde er niet in om de aanbesteding compleet 
af te ronden. Naast ASR/Vesteda slaagde hier 
alleen de combinatie ING RED/Proper Stok in. 
De meeste consortia hadden grote problemen 
met de hoogte van het minimale grondbod in 
combinatie met de afnameprijs die Corio zou 
betalen voor het winkelvastgoed. Kort voor de 
inleverdatum werd door vier van de vijf consor-
tia een bijeenkomst belegd met de gemeente 
Utrecht met het verzoek de grondprijs naar 
beneden bij te stellen. De combinatie ASR/
Vesteda was hier niet bij aanwezig. De gemeente 
Utrecht hield vast aan het minimale grondbod. 
Van der Poel (2013): 'Als ASR/Vesteda ook had 
geprotesteerd tegen de grondprijs was het 
waarschijnlijk noodzakelijk geweest deze naar 
beneden bij te stellen'. 
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Op 17 maart 2008 werden de biedingen ingele-
verd. Hiervan voldeden er drie niet aan het 
minimum grondbod. Een vierde voldeed hier 
wel aan, maar onder voorwaarden die niet 
geoorloofd waren. Twee van de vier partijen 
gaven aan dat ze ook aan andere voorwaarden 
niet konden voldoen. Alleen ASR/Vesteda deed 
een financieel bod dat boven de minimale 
grondprijs lag zonder ongeoorloofde voorwaar-
den. Bovendien voldeed de inzending het beste 
aan de criteria. De Beoordelingscommissie gaf 
het predicaat ‘goed’. (Bosch, 2013; Vreeken, 2013; 
Kootstra, 2013; Van der Poel, 2013). Ook Corio 
zat in de Beoordelingscommissie. Ze vond het 
plan niet optimaal maar ging ermee akkoord om 
haar positie niet te verliezen. Bovendien was het 
hoogconjunctuur waardoor de afzet van de 
winkels positief werd ingeschat (Tankink, 2013). 
Op 13 mei 2008 besloten B&W van Utrecht 
(2008a) tot een voorlopige gunning aan ASR/
Vesteda. De andere consortia waren ontstemd en 
teleurgesteld over de gang van zaken. Vooral 
omdat het een van de grootste aanbestedingen 
van een centrumontwikkeling was met een 
waarde van € 500 miljoen. (Hugenholtz, 2013; 
Vastgoedmarkt, 2011). Volgens Kuenzli (2014) 
gaf het feit dat in deze periode van hoogconjunc-
tuur slechts één consortium een geldige inschrij-
ving had gedaan aan dat dit project op de grens 
lag van wat de projectontwikkelaars aankonden 
door de omvang en het complexe karakter en de 
risico’s die hiermee samenhingen.

Onderhandelingen 

Na de voorlopige gunning diende de uitgif-
te-overeenkomst in erfpacht getekend te worden. 
De turnkey-overeenkomst met Corio maakte 
hier onderdeel van uit. In principe was de 
uitgifte-overeenkomst niet onderhandelbaar. 
Maar ASR/Vesteda wilde toch enkele onderde-
len wijzigen omdat deze anders tot problemen 
zouden leiden. Zo was in de bijlage opgenomen 
dat 20-25% van de winkels in het middel tot hoge 

segment gerealiseerd moesten worden, wat een 
ongebruikelijk hoog percentage was. Deze 
formulering werd aangepast. Ook moest ASR/
Vesteda direct 10% van de grondprijs betalen. Dit 
werd uiteindelijk omgezet in een bankgarantie. 
ASR/Vesteda wilde pas betalen als er een 
onherroepelijke bouwvergunning was verleend 
en de gronden bodemrein waren aangeleverd. 
Ook dit werd gehonoreerd. Ook werd door ASR 
bedongen dat het winkelcentrum toegankelijk 
zou zijn met een afslag van de A2 en dat het 
geplande NS-station geopend was op het 
moment dat het winkelcentrum gerealiseerd was 
(Liebe, 2013). Uiteindelijk werd de uitgifte-over-
eenkomst getekend en verleende de Gemeente 
Utrecht (2008b) de definitieve gunning aan 
ASR/Vesteda (Gemeenteraad Utrecht, 2012). In 
artikel 3.2 van de uitgifte-overeenkomst was 
opgenomen dat Corio haar goedkeuring moest 
verlenen aan het bouwplan en in artikel 12.5 was 
vermeld dat ‘Gewijzigde marktomstandigheden 
geen recht gaven om de onderhavige overeen-
komst te ontbinden noch om aanpassing daarvan 
te verlangen’ (Gemeente Utrecht, Fortis en Veste-
da, 2008).
In deze periode was tevens Leidsche Rijn 
Centrum BV opgericht met ASR en Vesteda als 
gelijkwaardige aandeelhouders. Vanuit het 
perspectief van onafhankelijkheid werd gekozen 
voor een externe directeur: Richard Lokhorst. 
Deze was het directe aanspreekpunt voor de 
gemeente en participeerde in het projectteam. 
Daarnaast vond op onregelmatige basis overleg 
plaats tussen de directies van Leidsche Rijn 
Centrum BV, ASR en Vesteda met het PLR en 
met het gemeentebestuur (Messemaeckers van 
de Graaff, 2013; Mol, 2013; Hugenholtz, 2013). 
Tot 2011 was Corio nauwelijks betrokken in het 
planningsproces. Corio wilde dit wel, maar de 
gemeente hield dit op ambtelijk niveau tegen 
(Tankink, 2013).

Intussen was in de Verenigde Staten de financië-
le crisis losgebarsten en ging op 15 september 
2008 Lehman Brothers failliet. Ook in Nederland 
ging er een schokgolf door de financiële markten. 
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Fortis bezweek onder de financiële last van de 
overname van ABN AMRO en werd in oktober 
2008 opgekocht door de Nederlandse staat. De 
naam van het concern werd omgedoopt in ASR. 
In 2009 volgde een economische crisis die grote 
gevolgen had voor de vastgoedmarkt. Door de 
verslechterde economische omstandigheden 
volgden bestuurlijke gesprekken tussen de 
gemeente en de ontwikkelcombinatie. Wethou-
der Bosch was van mening dat er in redelijkheid 
rekening gehouden diende te worden met de 
gewijzigde omstandigheden. Door de afnamega-
rantie van Corio was de positie van ASR gemak-
kelijker dan die van Vesteda. Zo was bijvoorbeeld 
de harde randvoorwaarde om zonder enig 
voorverkooppercentage alle woningen boven de 
winkels te moeten realiseren in deze onzekere 
economische tijden een groot dilemma. Zeker 
omdat het bedrijf al enkele jaren verlieslijdend 
was. Ook de samenwerking tussen ASR en 
Vesteda stond op het spel. Uiteindelijk stemde de 
gemeente in met de mogelijkheid om de koopwo-
ningen voor maximaal tien jaar om te kunnen 
zetten in huurwoningen om zo het risico van 
leegstaande woningen boven de winkels tegen te 
gaan. Daarnaast waren de ontwikkelaars niet 
meer verplicht om automatisch door te bouwen 
als de voorgaande fase nog niet was verkocht of 
verhuurd. Ook de fasering bij het realiseren van 
de verschillende onderdelen van het kernwinkel-
gebied werd aangepast en de datum voor de 
startbouw werd uitgesteld tot 2012. De gewijzig-
de afspraken werden verwerkt in een allonge op 
het Uitgiftecontract. De gemeente zag geen 
ruimte en noodzaak om tijdens dit proces met 
Corio over de allonge te spreken (B&W Utrecht, 
2011a; Gemeenteraad Utrecht, 2011; Bosch, 2013; 
Vastgoedmarkt, 2013a; Van der Poel, 2013). 
Na de definitieve gunning werd het conceptste-
stedenbouwkundig plan aangepast op basis van 
het plan van ASR/Vesteda (B&W Utrecht, 2011b). 
Aangezien het consortium ervoor had gekozen 
om zoveel mogelijk binnen de contouren van dit 
ontwerp te blijven, bleven de aanpassingen 
beperkt. Ook in het vervolgproces had ASR/
Vesteda slechts weinig invloed op het steden-

bouwkundig ontwerp. Wel werd de bevoorra-
ding van de winkels geoptimaliseerd en vonden 
er kleine aanpassingen plaats in de winkelstruc-
tuur. Spoedig bleek dat V&D geen interesse had 
om zich op de door de gemeente geplande locatie 
op de overkluizing van de A2 te vestigen omdat 
hiervoor door het winkelend publiek een te groot 
hoogteverschil overbrugd moest worden. Om 
deze locatie te bereiken, diende bovendien een 
busbaan overgestoken te worden (Liebe, 2013). 

Corio keurt het Voorlopig Ontwerp af

Bij de aanbesteding in 2008 ging Corio akkoord 
met het ontwerp van ASR/Vesteda. Hierbij was 
sprake van een hoofdwinkelstructuur met een 
oostwest oriëntatie. Het kernwinkelgebied had 
een hellingshoek om het hoogteverschil met de 
overkapping van de A2 te overbruggen. Overi-
gens was dit geen eis van de gemeente. Op 1 juli 
2011 leverde de ontwikkelingscombinatie het VO 
in bij de gemeente. Deze keurde het ontwerp 
goed onder voorwaarde dat een aantal zaken 
nader werden uitgewerkt in het Definitieve 
Ontwerp (DO). Conform de contractuele 
afspraken werd het VO vervolgens voorgelegd 
aan Corio. Deze ging niet akkoord met het 
ontwerp (B&W Utrecht, 2012a). Tankink (2013): 
'Omdat het plan van ASR/Vesteda in lijn was met 
de uitgangspunten van de Europese aanbesteding 
was Corio gecommitteerd en daardoor de fuik 
ingezwommen. Maar bij de uitwerking van het 
plan zagen wij in dat het plan van ASR/Vesteda 
commercieel niet goed in elkaar zat. Zo was er 
sprake van een oostwest oriëntatie waarbij de 
beoogde locatie van de trekkers te ver in het 
oostelijk plandeel was gepland. Daarnaast was er 
een gebrek aan zichtlijnen en ‘weglopende straten’. 
Door het hoogteverschil in de winkelstraten was 
het plan ook niet flexibel.' 
In september 2011 trachtte de gemeente Utrecht 
met de partijen tot overeenstemming te komen, 
maar Corio hield vast aan haar standpunt. 
Hierdoor zou de planontwikkeling twee jaar 
vertraging oplopen. Iedere maand vertraging 
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Medio 2013 werd het nieuwe NS-station Leidsche Rijn geopend
Bron: Auteur

kostte de gemeente € 200.000 aan gederfde 
renteopbrengsten. Bovendien wilde ASR/
Vesteda de opgelopen schade verhalen op de 
gemeente. De gemeente wilde de vertraging en 
claim niet aanvaarden en maakte gebruik van de 
contractuele mogelijkheid om de afkeuring van 
het VO door Corio te overrulen. Ze verzocht 
ASR/Vesteda om per 1 februari 2012 te starten 
met het DO (B&W Utrecht, 2012a). Maar de 
ontwikkelcombinatie zat met de situatie in zijn 
maag. Een van de medewerkers van ASR/
Vesteda gaf indertijd aan dat, als het onduidelijk 
was of Corio het winkelcentrum af wilde nemen, 
er geen enkele bank bereid was om de benodigde 
€ 500 miljoen te lenen (DUIC, 2012). En Corio 
had contractueel geen afnameverplichting. Op 
initiatief van de ontwikkelaars werd in een 
bestuurlijk overleg met de gemeente besloten dat 

de ontwikkelaars en Corio zouden streven tot 
overeenstemming te komen. De planning werd 
hiervoor enigszins opgerekt (Gemeenteraad 
Utrecht 2012; Mol, 2013). 
De bezwaren van Corio hadden vooral betrek-
king op de hellingshoek van het winkelcentrum 
en de trekkerstructuur. Corio kwam met een 
alternatief schetsplan (Mol, 2013). Hierbij werd 
de oostwest oriëntatie gewijzigd in een noord-
zuid oriëntatie met een compacte opzet van het 
kernwinkelgebied op één niveau en twee 
duidelijke polen: het ‘foodcluster’ aan de 
zuidzijde en een locatie voor een warenhuis aan 
de noordzijde. Naast het warenhuis werd langs 
het spoor een bovengrondse parkeergarage 
gepland die samen met het warenhuis als 
geluidswering zou functioneren. In de nieuwe 
opzet werd het Brusselplein betrokken bij het 
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De verbinding onder het station tussen Leidsche Rijn Centrum Noord en het kernwinkelgebied
Bron: ASR Vastgoed Ontwikkeling

kernwinkelgebied. Het winkelgedeelte dat 
oorspronkelijk was gepland aan de rand van het 
dak van de A2 werd uitgesteld. Op 1 augustus 
2012 leverde ASR/Vesteda het DO aan bij de 
gemeente (Tankink, 2013; B&W Utrecht, 2012a). 
Corio had niet alleen invloed op de hoofdwinkel-
structuur, maar ook op tal van details zoals: 
verdiepingshoogten, stijgpunten van de wonin-
gen, de openbare ruimte, ‘signing’, winkelgevels, 
diepte van de negge, wifivoorziening, zichtlij-
nen, kiosken en branchering. Messemaeckers 
van de Graaff (2013): 'Inmiddels ervaren wij de 
inbreng van Corio als een voordeel; de kwaliteit 
van het kernwinkelgebied is hierdoor sterk 
verbeterd'. 

In 2011 ging de gemeente van start met het 
bouwrijp maken van de grond en de bouw van de 

kademuur langs de toekomstige Grauwaartsin-
gel. Tevens werd een programma van eisen 
opgesteld voor de bibliotheek met een wijkge-
bouw op het Brusselplein. Daarnaast werd een 
plan uitgewerkt voor een vestiging van een ROC 
bij het station en twee bouwblokken voor sociale 
woningbouw langs de Noordelijke Stadsas (B&W 
Utrecht, 2011a). De plannen voor het ROC en de 
sociale woningbouw gingen echter niet door. In 
januari 2012 startte de bouw van de 500 meter 
lange Stadsbaantunnel voor de ondergrondse 
afwikkeling van autoverkeer en bevoorrading 
(Gemeente Utrecht, 2012b). 
Als reactie op de crisis op de vastgoedmarkt 
stelde de gemeente (2012a) een Nieuwe ruimte-
lijke strategie op, waarbij de ontwikkeling van 
detailhandel, kantoren en appartementen buiten 
de centrumlocaties werd afgeremd. Daarnaast 



Artist impression Leidsche Rijn Centrum
Bron: ASR Vastgoed Ontwikkeling
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paste Utrecht (2012d) het bestemmingsplan aan 
van Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid, 
waardoor een deel of het gehele kantorenpro-
gramma omgezet kon worden naar hotel of 
congresruimte. Medio 2013 werd het nieuwe 
NS-station Leidsche Rijn geopend en werd de 
Omgevingsvergunning aangevraagd voor het 
kernwinkelgebied (Gemeenteblad Utrecht, 2013).

Aanpassing plan kernwinkelgebied?

Vanaf medio 2013 voerde ASR gesprekken met 
een groot aantal winkelbedrijven voor een 
eventuele vestiging in Leidsche Rijn Centrum. 
Geen enkel bedrijf deed een toezegging. C&A, 
V&D en Primark lieten zelfs nadrukkelijk weten 
zich niet in Leidsche Rijn Centrum te vestigen 
(Vastgoedmarkt, 2014a). Daar kwam bij dat in 

The Wall sprake was van grote leegstand en ook 
het nieuwe winkelcentrum Terwijde verhuurde 
moeizaam (Trouw, 2014). Met de gemeente-
raadsverkiezingen in aantocht besloot ASR de 
publiciteit te zoeken. In januari 2014 vroeg ze 
aan de gemeente Utrecht om het winkelareaal in 
Leidsche Rijn Centrum met 20 tot 40 procent te 
mogen reduceren en om de bouw drie maanden 
uit te stellen om onder leiding van een onafhan-
kelijke mediator met alle betrokkenen zoals de 
gemeente, ASR en Corio tot een alternatief plan 
te komen (Vastgoedmarkt, 2014a; De Stad 
Utrecht, 2014). Daarnaast ging ASR met de 
fracties van de politieke partijen in gesprek. Hier 
bleek weinig draagvlak te bestaan voor een 
reductie van het programma. Naar aanleiding 
van een discussie in de gemeenteraad nodigde 
wethouder Isabella ASR en Vesteda uit met een 

Start realisatie van het kernwinkelgebied in Leidsche Rijn Centrum (2014)
Bron: Auteur
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tegenvoorstel te komen. Hierop stelden de 
ontwikkelaars voor het buurtwinkelcentrum 
voorlopig niet te bouwen en de supermarkten te 
verplaatsen naar het beoogde bouwblok van het 
warenhuis in het kernwinkelgebied. Hierdoor 
zou het beoogde aantal winkelmeters met 6.000 
m2 worden teruggebracht. De supermarkten 
zouden dan als publiekstrekker fungeren. Deze 
functie kon volgens ASR en Vesteda nog 
versterkt worden door boven de supermarkt de 
bibliotheek te ontwikkelen. De ontwikkelaars 
waren bereid om eventuele vermindering van de 
grondopbrengsten voor de gemeente voor hun 
rekening te nemen (Vastgoedjournaal, 2014). De 
gemeente hield echter vast aan het oorspronke-
lijke programma, maar ging wel akkoord om dit 
in een tweetal fasen te ontwikkelen. In de eerste 
fase zou dan 24.000 m2 winkelvloeroppervlak 
tot stand komen en in de tweede fase 6.000 m2. 
Maar ASR besloot dat dit niet haalbaar was 
omdat zo in eerste instantie een incompleet 
winkelcentrum zou ontstaan. Het zou onaan-
trekkelijk zijn voor winkelketens om zich hier te 
vestigen. Bovendien had ASR in januari 2014 met 
Corio een overeenkomst gesloten voor de 
afname van 26.500 m2 winkels. Deze waren 
verdeeld over de twee fasen die contractueel bin-
nen een half jaar van elkaar tot stand moesten 
komen. Vanuit deze overwegingen besloot ASR/
Vesteda de gehele ontwikkeling in één fase te 
ontwikkelen. Ze hield wel vast aan het verzoek 
aan de gemeente om af te zien van de realisatie 
van een separaat buurtwinkelcentrum en toe te 
staan het ‘foodcluster’ onderdeel te laten zijn van 
de ontwikkeling van ASR/Vesteda (Messemaec-
kers van de Graaff, 2014).
Op 20 juni 2014 werd de eerste paal geslagen 
voor de ontwikkeling van het kernwinkelgebied 
(Vastgoedmarkt, 2014b).

9.3.2 » Leidsche Rijn Centrum Noord

Leidsche Rijn Centrum Noord is gelegen tussen 
de Terwijdesingel aan de westzijde, de A2 aan de 
oostzijde en het spoor aan de zuidzijde. Het 

grenst aan bedrijventerrein de Wetering met 
onder andere The Wall en het Sint Antoniuszie-
kenhuis. De nieuwe vestiging van het Sint 
Antoniusziekenhuis kwam voort uit een 
locatie-onderzoek door de gemeente Utrecht in 
1998. De Stichting Rhijnhuijsen, waar het 
Antoniusziekenhuis onderdeel van uitmaakte, 
gaf de voorkeur aan Leidsche Rijn Centrum. Het 
locatie-onderzoek wees echter uit dat het 
knooppunt De Meern de voorkeur had. Leidsche 
Rijn Centrum Noord kwam namelijk pas in 2007 
ter beschikking en het gebied ten zuiden van het 
spoor had als nadeel dat dit door de hoge 
dichtheid en samenhang van de functies als een 
geheel ontwikkeld diende te worden. Bovendien 
was hier slechts drie hectare beschikbaar. 
Uiteindelijk werd gekozen voor een locatie op de 
Wetering. Het Sint Antoniusziekenhuis (2013) 
voorzag hier vanaf 2013 in spoedeisende hulp, 
een huisartsenpost en een psychiatrisch 
centrum.

Een wolkenkrabber in Leidsche Rijn  
Centrum?

In 2004 kwam de Hoogbouwvisie voor de 
gemeente Utrecht tot stand. Hier werd Leidsche 
Rijn Centrum aangemerkt als brandpunt voor 
hoogbouw. Hiermee wilde de gemeente een 
bijdrage leveren aan de positie van Utrecht als 
onderdeel van de Deltametropool (Gemeente 
Utrecht, 2005 en 2008a). Burgfonds, dat later 
werd overgenomen door Lips Capital Group, 
nam hierop het initiatief voor de Belle van 
Zuylen. Een wolkenkrabber van 262 meter met 
circa 100.000 m2 woningen, winkels, kantoren, 
horeca en cultuur. De architect was Pi de Bruijn. 
De gemeente gaf Burgfonds de gelegenheid om 
het plan uit te werken. Hierbij was geen sprake 
van een intentieovereenkomst. Wel waren 
tussentijdse evaluatiemomenten ingebouwd om 
te bezien of het plan voortgezet zou worden 
(Bosch, 2013; Volkskrant, 2006).
In 2009 werd het stedenbouwkundig plan 
opgesteld voor Leidsche Rijn Centrum Noord 
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Stedenbouwkundig plan Leidsche Rijn Centrum Noord 

Hoge dichtheid in een combinatie van wonen en kantoren. Het gebied bestaat uit de 
A2-zone, de spoorzone en de hoogbouwlocatie. De zone langs de A2 bestaat uit kanto-
ren (tot 50 meter hoog) met commerciële voorzieningen bij het station. De kantoren 
dienen tevens als geluidsbarrière. De spoorzone bestaat uit twee woningblokken 
gecombineerd met kantoren. De hoogbouwlocatie: de Belle van Zuylen is een multi-
functionele toren met functies binnen de thema’s wonen, werken en vrije tijd. Het 
gebied dient als een centrum te functioneren met Leidsche Rijn Centrum Kern. 
Hiertoe sluit het stratenpatroon van Leidsche Rijn Centrum Noord, ondanks de 
doorsnijding van het spoor, aan op de gridstructuur van Kern en wordt de karakteris-
tiek van de bouwblokken op elkaar afgestemd. Het stationsgebouw is een verbindend 
element. Totaal programma 230.000 m2 bvo, waarvan circa 100.000 m2 Belle van 
Zuylen.

Bron: PLR, 2009b

Leidsche Rijn Centrum werd in 2004 aangemerkt als brandpunt voor hoogbouw. Burgfonds nam hierop het 
initiatief voor de Belle van Zuylen: Eerste versie stedenbouwkundig plan Leidsche Rijn Centrum Noord
Bron: PLR, 2009b
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door Kees Rijnboutt en Lodewijk Baljon. Het 
plan was mede gebaseerd op de Belle van 
Zuylen. Het oorspronkelijke programma voor dit 
gebied nam hierdoor met 55.000 m2 toe. Er was 
geen sprake van een maximale bouwhoogte voor 
dit gebied. Bosch: 'The sky is the limit' (PLR, 
2009a). In de gemeenteraad van Utrecht (2009a) 
was er relatief weinig weerstand tegen de Belle 
van Zuylen. Minister Kramer van VROM was 
echter een tegenstander vanwege de zichtlijnen 
vanuit het Groene Hart. Dit terwijl ze hier geen 
rol en verantwoordelijkheid in had omdat het 
een bevoegdheid was van de gemeente (Bosch, 
2013; gemeenteraad Utrecht, 2009a).

In 2009 diende een intentieovereenkomst 
opgesteld te worden met Burgfonds. Hierdoor 
zou de gemeente kosten gaan maken. Op dat 
moment was de crisis op de kantorenmarkt 
echter in volle gang en was er nog geen partij 
bekend die het project wilde financieren. Van der 
Poel adviseerde Bosch om het project te stoppen. 
Gezien de financiële en economische crisis en de 
gevolgen die dit had voor de vastgoedmarkt, 
evenals het gegeven dat de 100.000 m2 in één 
enkele fase ontwikkeld moest worden, vond 
Bosch het niet verantwoord verregaande 
verplichtingen aan te gaan voor een dergelijk 
risicovol project. Burgfonds had het project door 
willen zetten, maar de gemeente besloot in 
januari 2010 het project te beëindigen (Gemeen-
te Utrecht, 2010; Bosch, 2013; Van der Poel, 2013).

Cap Gemini was de eerste ‘bewoner’ van Leidsche Rijn Centrum (Noord)
Bron: Auteur
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Cap Gemini 

In 2011 wilde Capgemini haar locatie op 
Papendorp verlaten om naar Leidsche Rijn 
Centrum Noord te verhuizen. De achtergrond 
was dat ze het ‘nieuwe werken’ in wilde voeren. 
Hiervoor was een ander soort kantoor nodig en 
volstond een kleiner kantorenmetrage. De 
gemeente was geen voorstander van de verplaat-
sing omdat het kantoor op Papendorp recent was 
gerealiseerd. De eigenaar van het kantoor van 
Capgemini op Papendorp, ING REIM, stelde 
alles in het werk om de verplaatsing te voorko-
men. Ook in de publiciteit was er veel verzet en 
zelfs het Rijk sprak zijn afkeuring uit. Maar de 
gemeente ging toch akkoord omdat ze vreesde 
dat Capgemini de stad zou verlaten als ze niet 
mee zou werken. Bovendien was Leidsche Rijn 
Centrum Noord al aangemerkt als kantorenloca-
tie (Bosch, 2013). Ook verminderde de komst van 
Capgemini het financiële risico van de gemeente 
voor Leidsche Rijn Centrum Noord. De gemeen-
te sloot een intentieovereenkomst met AM (2011) 
waarin was opgenomen dat het ontwerp diende 
te passen in het Masterplan Leidsche Rijn 
Centrum en het stedenbouwkundig plan voor 
Leidsche Rijn Centrum Noord. In overleg met de 
gemeente werd TIB Architecten geselecteerd 
voor het ontwerp. Uiteindelijk werd in de 
uitgifte-overeenkomst afgesproken dat AM 
23.000 m2 kantoor zou ontwikkelen, een garage 
voor 720 plaatsen en 735 m2 commerciële 
voorzieningen waarin geen detailhandel was 
toegestaan. De eerste tien jaar mocht deze 
ruimte worden gebruikt als parkeervoorziening. 
Omdat Capgemini snel wilde verhuizen was het 
niet haalbaar om voor geheel Leidsche Rijn 
Centrum Noord een nieuw stedenbouwkundig 
plan op te stellen en werd dit beperkt tot de A2 
zone en een deel van de spoorzone. In het 
verlengde van het kernwinkelgebied waren 
kenmerkende uitgangspunten de klassieke 
bouwblokken met een verticale geleding en een 
levendige plint. De A2 zone was de primaire 
zone voor kantoren met een programma van 
80.000 m2 (B&W Utrecht, 2011b; PLR, 2011). In 

2012 tekenden de gemeente Utrecht en AM 
(2012) de uitgifte-overeenkomst met een 
grondprijs in erfpacht van € 670 per m2 voor de 
kantoren (met een pionierskorting van € 100 per 
m2) en € 218 per m2 voor de parkeergarage. In 
2013 verhuisde Capgemini naar haar nieuwe 
kantoor. Hiermee was het bedrijf de eerste 
‘bewoner’ van Leidsche Rijn Centrum Noord. 
Maar waarschijnlijk niet de enige. Zo besloot de 
Universiteit Utrecht (2013) om in Leidsche Rijn 
Centrum Noord een complex te realiseren met 
250 studentenwoningen.

 
9.3.3 » Leidsche Rijn Centrum Zuid

Leidsche Rijn Centrum Zuid is gesitueerd tussen 
het kernwinkelgebied aan de noordzijde, de 
overkapping van de A2 aan de oostzijde, Park 
Leeuwesteyn aan de zuidzijde en de Grauwaart-
singel aan de westzijde. Op 19 mei 2009 werd 
door B&W van Utrecht (2009) het stedenbouw-
kundig plan voor Leidsche Rijn Centrum Zuid 
vastgesteld. Het ontwerp bestaat uit een cluster 
voor dagelijkse boodschappen, een zorgcluster, 
een onderwijscluster, twee parken en een 
cultuuras. Bij de planvorming waren geen 
private partijen betrokken. Wel heeft ook hier 
een consultatieronde plaatsgevonden (Hugen-
holtz, 2013). In vergelijking met het Masterplan 
Leidsche Rijn Centrum waren de wijzigingen 
zeer beperkt. In de gemeenteraad (2009b) werd 
het ontwerp vooral met instemming ontvangen.

Het cultuurforum

In de Visie voor Leidsche Rijn Centrum in 2004 
en in het Masterplan in 2006 werd reeds 
gestreefd naar de vestiging van een culturele 
trekker van formaat. Hierbij was het uitgangs-
punt dat een grote zaal op een centrale en goed 
bereikbare locatie en een aantrekkelijke 
architectuur landelijke aantrekkingskracht kon 
genereren (Gemeente Utrecht, 2009). 
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Hofstede ter Weide is een rijksmonument en krijgt een culturele/horecafunctie
Bron: Auteur

De Stadsschouwburg in Utrecht kon de vraag 
van publiek en bespelers niet langer aan. Door 
de groei van de bevolking zou dit probleem 
toenemen. Met een grote theaterzaal kon het 
capaciteitsprobleem worden opgelost. PB 
Theateradviseurs gaf de voorkeur aan een 
nieuwe Schouwburg XL op een andere locatie in 
combinatie met een renovatie van de huidige 
schouwburg (B&W Utrecht, 2010). La Groupe en 
Berenschot onderzochten vervolgens drie 
alternatieve locaties: Paardenveld, het Stations-
gebied en Leidsche Rijn Centrum . Leidsche Rijn 
Centrum scoorde minder goed op de nabijheid 
van centrumvoorzieningen, andere culturele 
voorzieningen en imago/herkenbaarheid van de 
locatie. Volgens de notitie ‘Schouwburg XL in 
Leidsche Rijn’ van de Dienst Stedelijke Ontwik-
keling van Utrecht voorzag Leidsche Rijn 

Centrum met de voorgenomen ontwikkeling van 
ASR/Vesteda en de cultuuras echter wel degelijk 
in deze voorzieningen (Gemeente Utrecht, 
2009a). B&W van Utrecht (2010) spraken 
daarom hun voorkeur uit voor een locatie in 
Leidsche Rijn Centrum en gaven opdracht de 
Definitiefase van de nieuwbouw van de Schouw-
burg XL alsmede een programma van eisen uit 
te werken. Met de nieuwbouw zou een bedrag 
van € 100 miljoen zijn gemoeid, inclusief 
theatertechniek. Later werd de naam Schouw-
burg XL omgedoopt in Cultuurforum (PLR, 
2012a). In december 2012 besloot het College om 
het programma van eisen voor het Cultuurfo-
rum uit te werken met als hoofdonderdeel een 
theater met 1.200 zitplaatsen (Gemeente 
Utrecht, 2013a).
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Mislukte aanbesteding van het buurt-
winkelcentrum

Ten zuiden van het kernwinkelgebied was een 
‘foodcluster’ gepland als een van de beoogde 
trekkers voor het kernwinkelgebied. Voor ASR/
Vesteda was het daarom van groot belang dat het 
voorafgaand of gelijktijdig met het kernwinkel-
gebied opgeleverd zou worden (Messemaeckers 
van de Graaff, 2013). Eind 2011 ging de Europese 
aanbesteding van start. Deze bestond uit een 
grote full service supermarkt en een discounter 
(samen 6.250 m2), een zorgcomplex met 134 
woningen, een gezondheidscentrum (1.200 m2), 
een activiteitencentrum en dienstenwinkel (700 
m2), 26 sociale huur- en 96 vrije sectorwoningen, 
een expeditielaag en parkeergarage voor 500 tot 
600 parkeerplaatsen en de bijbehorende 
openbare ruimte. Corio had het eerste recht van 
koop van de winkels met het publieke deel van 
de parkeergarage. Mitros van het zorgcomplex, 
de sociale woningen en de bijbehorende parkeer-
plaatsen. De gemeente was de beoogde afnemer 
van het activiteitencentrum, de dienstenwinkel 

en de openbare ruimte. De marktpartij diende 
op eigen risico de marktwoningen en het 
gezondheidscentrum te ontwikkelen. Een 
voorbehoud ten aanzien van de voorverkoop van 
de woningen werd net als bij de aanbesteding 
van het Kerngebied niet geaccepteerd. In de 
selectiecommissie namen de gemeente, Corio en 
de stedenbouwkundig supervisor zitting (DHV, 
2011). De selectie was gebaseerd op de beoorde-
ling van referentieprojecten, waarna de tweede 
(inschrijvings)fase van start ging. Hierbij diende 
op basis van het stedenbouwkundig plan een 
schetsontwerp aangeleverd te worden met een 
grondbod, een vaste BAR en verhuurprijzen van 
het winkelvastgoed (Leyten, 2014). Maar de 
aanbesteding mislukte. Geen enkele marktpartij 
was bereid om aan de voorwaarden te voldoen 
(Hugenholtz, 2013). Ook Leyten (2014), dat een 
consortium had gevormd met Dura Vermeer en 
Trebbe, trok zich terug omdat ze gezien de crisis 
op de vastgoedmarkt de minimale grondprijs te 
hoog vonden en de risico’s voor de afname en 
bouwplicht te groot. Conform de aanbestedings-
regels werden vervolgens met vijf partijen 

Stedenbouwkundig plan Leidsche Rijn Centrum Zuid 

Gesloten bouwblokken en een publieke plint met een oplopend niveauverschil tot de 
overkapping A2. HOV baan en fietsboulevard met directe verbindingen naar de 
andere delen centrum, LR en binnenstad. Een cluster voor dagelijkse boodschappen 
met op de begane grond detailhandel en een zorgcluster. Culturele trekker met 
gebiedsoverstijgende functie als pijler in de cultuuras van boerderij Hofstede ter 
Weide tot aan boerderij Rood Noot. Hofstede ter Weide is een rijksmonument en 
krijgt een culturele/horecafunctie. Doordat het maaiveld van de singel naar de 
A2-kap oploopt, komt de boerderij verdiept te liggen. Naast de boerderij op 7 meter 
hoogte een stadstuin met daaronder publieke functies die met hun front (en evt 
terrassen) naar de boerderij zijn gericht. Kantoren voor middelgrote zelfstandige 
organisaties. Zorgcluster bestaande uit: wijkzorgcentrum, activiteitencentrum, 
dienstenwinkel, zorgpost, kortstondige 24-uurszorg. In directe nabijheid bijzondere 
woonvormen. Een onderwijscluster met 2 basischolen, peuterspeelzaal, kinderopvang 
en buitenschoolse opvang. Circa 590 woningen waarvan 34% sociale koop of huur. 

Bron: PLR,2009
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gesprekken gevoerd als basis voor de aanpassing 
van de aanbestedingsvoorwaarden. Aan deze 
partijen werd gevraagd een visie op de ontwik-
keling van het gebied te leveren. Tevens dienden 
de partijen aan te geven wie het gezondheids-
centrum zou gaan exploiteren en welke architec-
ten en bouwbedrijven het project zouden 
realiseren. Uiteindelijk werden twee consortia 
geselecteerd: Multi Vastgoed /Vorm en Leyten/
Dura Vermeer/Trebbe. Deze dienden een schets-
ontwerp aan te leveren met een grondbod, 
voorwaarden en garanties. Indien Corio de 
winkels af wilde nemen, was er sprake van een 
vaste BAR en vaste huurprijzen. Zo niet dan had 
Corio het recht van ‘first refusal’. Van de 
bouwplicht voor de circa 100 woningen werd 
afgezien. Uiteindelijk werd de ontwikkelings-
combinatie Leyten/Dura Vermeer/Trebbe 
geselecteerd om exclusief met de gemeente te 
onderhandelen over het plan en de grondwaarde 
(Leyten, 2014).
In tegenstelling tot het kerngebied van Leidsche 
Rijn Centrum leek het consortium van Leyten 
substantiële invloed te hebben op het program-
ma en ontwerp. Zo slaagde ze er in om het 
programma voor de supermarkten, het gezond-
heidscentrum en het activiteitencentrum terug 
te brengen. Bovendien plande het consortium in 
het verlengde van de hoofdwinkelstraat van het 
kernwinkelgebied, onder het motto ‘Boodschap-
pen doen onder 1 dak’, een passage met aan de 
ene zijde een full service supermarkt met over de 
volle breedte een open gevel en aan de overzijde 
kleinschalige speciaalzaken op het gebied van 
voeding. De expeditie hoefde niet ondergronds 
plaats te vinden omdat deze moeilijk inpasbaar 
was. Daarnaast voorzag het consortium in een 
alternatief plan voor de woningen. Enerzijds 
omdat er geen partij was voor de zorgwoningen 
en anderzijds om een onderscheidend woning-
programma te realiseren ten opzichte van de 
woningen van ASR/Vesteda. Het consortium 
stelde voor om eengezinswoningen te ontwikke-
len op een dek (boven de eerste bouwlaag) met 
privétuinen. Daarnaast startersappartementen 
en middeldure huurappartementen. Momenteel 

is Leyten/Dura Vermeer/Trebbe in afwachting 
van de Voorlopige gunning. Deze laat echter op 
zich wachten omdat ASR/Vesteda hebben 
voorgesteld om het ‘foodcluster’ op te nemen in 
hun plan (Leyten, 2014; Messemaeckers van de 
Graaff, 2014). 

9.3.4 » Leidsche Rijn Centrum Oost

Leidsche Rijn Centrum Oost is gesitueerd tussen 
het kernwinkelgebied aan de westzijde, het 
spoor aan de noordzijde, het Amsterdam-Rijnka-
naal aan de oostzijde en een groene zone aan de 
zuidzijde in het verlengde van het Amaliapark. 
De overkapping van de A2, het Berlijnplein, is 
onderdeel van het gebied. 
In het Masterplan Leidsche Rijn Centrum was 
het oostelijk deel vooral bestemd voor woningen 
en kantoren langs de ontsluitingsroutes. Aan de 
zuidzijde van het station, op de kap van de A2, 
was een groot horecaplein gepland dat de 
centrumgebieden aan weerszijden van de kap 
zou verbinden. De oostelijke gevel van het plein 
bestond uit horeca en vrijetijdsvoorzieningen, 
zoals een bioscoop. Aan de zuidkant was het 
plein begrensd door een culturele trekker. In het 
Masterplan was het grootste deel van Oost 
gesitueerd op de hoogte van de overkapping (9 
meter + NAP). De zuidelijke begrenzing van Oost 
werd gevormd door een groene zone tot aan het 
Amsterdam-Rijnkanaal met stadsvilla’s.

Het Multi-Media-Educatie-Centrum

Op het moment dat een bioscoopexploitant zijn 
interesse kenbaar maakte voor een vestiging in 
Leidsche Rijn Centrum kreeg deze de beoogde 
bioscooplocatie aan het Berlijnplein toegewezen. 
Aangezien dit deelgebied nog jaren onbebouwd 
zou blijven, en volgens de exploitant te ver 
verwijderd was van het centrum, had deze een 
voorkeur voor een locatie bij het station. Het 
Projectbureau ging hier niet mee akkoord 
waarna de exploitant in gesprek ging met de 
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eigenaar van The Wall (Gemeenteraad Utrecht, 
2013). De bioscoopexploitant en de eigenaar van 
The Wall kwamen tot overeenstemming voor de 
vestiging van een bioscoop. De gemeente 
verhinderde dit echter omdat de functies in The 
Wall niet mochten concurreren met functies die 
waren voorzien in Leidsche Rijn Centrum 
(Gemeenteraad Utrecht, 2013). 
Het concept van The Wall was door de gemeente 
bedacht naar voorbeeld van de integratie van de 
autodealer Hessing in een geluidswal van de A2. 
Het idee ontstond om in de Wetering-zuid een 
‘muur’ te ontwikkelen van bedrijfsruimten die 
tevens fungeerde als geluidswering. BFO 
Ontwikkeling en Burgfonds initieerden The 
Wall met 60.000 m2 , waarvan maximaal 20.000 
m2 was bestemd voor GDV en 8.000 m2 (later 

bijgesteld tot 12.000 m2) voor een bouwmarkt 
(Hugenholtz, 2013). De GDV mocht niet ten 
koste gaan van de omzet in andere winkelcentra. 
Daarom waren warenhuizen, mode, woonwin-
kels en sportwinkels (met uitzondering van 
‘outdoor’, kamperen en bergsport) niet toege-
staan. De overige meters konden ingevuld 
worden met leisure, horeca en bedrijfsruimten, 
zolang deze functies niet concurreerden met 
Leidsche Rijn Centrum (PLR, 2003; Gemeente 
Utrecht, 2003; Gemeente Utrecht, BFO Ontwik-
keling en Burgfonds, 2004). Een combinatie van 
GDV met kleinschalige detailhandel in Leidsche 
Rijn Centrum vond de gemeente niet wenselijk 
vanwege het fijnmazige karakter van deze 
centrumstedelijke ontwikkeling . Uiteindelijk 
kampte het project met grote leegstand. Vooral 

In 2013 tekenden de gemeente en Taxon Groep het uitgiftecontract voor een Multi-Media-Educatie-Centrum 
met een bioscoop met zeven zalen: de beoogde locatie voor de bioscoop in Leidsche Rijn Centrum Oost
Bron: Auteur
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omdat het langgerekte ontwerp niet geschikt 
was als winkelcentrum. Door de hoge bouwkos-
ten was bovendien sprake van hoge huurprijzen 
(Vreeken, 2013; Kootstra, 2013; Van der Poel, 
2013). 

In 2012 initieerde de gemeente een selectiepro-
cedure voor de ontwikkeling van de bioscooplo-
catie die geen geldige aanbiedingen opleverde. 
Vervolgens ging het PLR in gesprek met 
geïnteresseerde partijen en paste haar randvoor-
waarden aan. Ook werd een inrichtingsplan 
opgesteld voor het Berlijnplein boven de A2 
waaraan de bioscoop gesitueerd zou worden 
(PLR, 2012a). In 2013 tekenden de gemeente en 
Taxon Groep 2 BV (2013) het uitgiftecontract 
voor een Multi-Media-Educatie-Centrum met 
een bioscoop met zeven zalen (maximaal 10.850 
m2) en maximaal 2.000 stoelen. Taxon Groep 2 
zal hier tevens concerten ‘live streamen’ alsmede 
colleges van universiteiten over de hele wereld. 
De uitgifteprijs bedroeg € 107 per m2 (Gemeente 
Utrecht, 2013a en 2013b). 
In februari 2013 kwam de eerste fase van het 
stedenbouwkundige plan voor Leidsche Rijn 
Centrum Oost gereed. Dit betrof uitsluitend de 
locatie voor het Multi-Media-Educatie-Cen-
trum. De culturele trekker was nu niet als 
afsluiting van het Berlijnplein gesitueerd, maar 
tegenover het Multi-Media-Educatie-Centrum, 
als onderdeel van de cultuuras. Het Berlijnplein 
had in het stedenbouwkundige plan een functie 
voor evenementen, als marktplaats en voor 
cultuur. Het gebied ten oosten van de bioscoop 
bleef voorlopig op het huidige maaiveld gesitu-
eerd en zou gedeeltelijk dienst doen als parkeer-
plaats. Ook op het Berlijnplein waren parkeer-
plaatsen gepland (PLR, 2013). 

9.4 »  Het krachtenspel tussen  
de actoren

De plan- en besluitvorming voor de realisatie 
van Leidsche Rijn Centrum komt voort uit het 
krachtenspel tussen de gemeente Utrecht, het 

Rijk, de Provincie Utrecht, de regio Utrecht, 
projectontwikkelaars en beleggers. In deze 
paragraaf komen allereerst de verhoudingen aan 
de orde tussen de gemeente Utrecht en de 
hogere overheden. Daarna komt de relatie tussen 
de gemeente en de private partijen aan bod. 

9.4.1 »  Verhouding tussen de gemeente 
Utrecht en de hogere overheden 

Het Rijk heeft weinig invloed gehad op de 
inhoudelijke planvorming van Leidsche Rijn 
(Centrum). In 1990 heeft de gemeente Utrecht 
zich in samenwerking met de Universiteit 
Utrecht, de Kamer van Koophandel en de 
randgemeenten gepositioneerd in de Vierde 
Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (1991). 
Daarvoor was het Rijksbeleid gericht op een 
Randstad op de as Rotterdam-Den Haag-Am-
sterdam. Met het rapport ‘Utrecht plaats in de 
Randstad’ (Gemeente Utrecht e.a., 1988) 
presenteerde de regio Utrecht zich als onderdeel 
van de Randstad en kwamen de eerste contou-
ren van het latere Leidsche Rijn tot stand. Met de 
nota ‘Utrechts bijdrage aan een sterke Randstad’ 
(1988) werd dit onderstreept en slaagde ze erin 
om het Rijksbeleid te wijzigen. Utrecht werd 
onderdeel van de Randstad en kreeg ruimte om 
substantieel uit te breiden. Ondanks dat het Rijk 
deze uitbreiding voor een belangrijk deel 
financierde, was haar invloed zeer gering. De 
regio Utrecht accepteerde niet dat het Rijk zich 
intensief met de ruimtelijke ontwikkelingen in 
de regio bemoeide. Het was de gemeente Utrecht 
die bepaalde dat de uitbreiding ten westen van 
de stad plaats zou vinden (Van de Hoef, 2013). 
Ook de ontwikkeling van een stadsdeelcentrum 
werd op lokaal niveau geïnitieerd. Hiervan was 
voor het eerst sprake in de flankenstudie in 1993. 
Dat Leidsche Rijn direct aan de stad grensde, 
was wel een resultaat van het Rijksbeleid dat 
was gericht op het compacte stadsbeleid.
Ook het Masterplan Leidsche Rijn was een 
lokale aangelegenheid. De provincie en het Rijk 
werden door Riek Bakker op afstand gehouden 
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met het doel het proces niet onnodig te compli-
ceren. Het Rijk werd wel betrokken in het proces 
om de A2 te integreren in Leidsche Rijn. Zonder 
medewerking en financiering van het Rijk was 
dit immers onmogelijk. Inhoudelijk was het Rijk 
echter volgend aan de lokale partners (Van de 
Hoef, 2013; Kuenzli, 2014).
Het Rijk speelde ook een rol bij de spoorverdub-
beling en de ontwikkeling van station Leidsche 
Rijn. De gesprekken met Prorail hebben er 
uiteindelijk toe geleid dat er extra lange perrons 
tot stand kwamen. Deze maken het in de 
toekomst mogelijk hier een intercitystation te 
realiseren (Hugenholtz, 2013). Het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat heeft tevens gestuurd 
op de ontwikkeling van een omvangrijk pro-
gramma rond het station. Maar de gemeente was 

dit al van plan (Vreeken, 2013; Kootstra, 2013). 
Het Rijk heeft ook invloed proberen uit te 
oefenen op de ontwikkeling van de Belle van 
Zuylen, maar dit had geen effect. Tot slot 
adviseerde het ministerie van Economische 
Zaken om een mogelijke GDV-locatie los te 
koppelen van Leidsche Rijn Centrum. Mogelijk 
heeft dit invloed gehad op de beslissing om in 
Leidsche Rijn Centrum inderdaad geen GDV te 
ontwikkelen.

Ook de provincie Utrecht heeft nauwelijks 
invloed gehad op de ontwikkeling van Leidsche 
Rijn (Centrum). In de jaren tachtig had de 
provincie wel een voorkeur voor een westelijke 
uitbreiding van Utrecht, maar deze bestond uit 
een combinatie van een groot productiebos en 

Het Rijk heeft weinig invloed gehad op de inhoudelijke planvorming van Leidsche Rijn (Centrum). Hans 
Alders, minister van VROM
Bron: NA
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een omvangrijk kassengebied met woon- en 
werkgebieden. De gemeente Utrecht (1985) was 
geen voorstander van deze combinatie. De 
Provincie heeft wel een rol gespeeld om samen 
met de gemeente Utrecht, de randgemeenten, de 
Universiteit Utrecht en de Kamer van Koophan-
del met het Rijk te onderhandelen over de 
VINEX. In het proces om tot het Masterplan te 
komen, was de Provincie niet betrokken. Het 
Masterplan werd uiteindelijk integraal ingepast 
in de Structuurvisie, waarbij het Masterplan 
werd gebruikt voor de plantoetsing (Van de 
Hoef, 2013). De Provincie speelde wel een 
belangrijke rol in de grenswijziging en opheffing 
van de gemeente Vleuten-De Meern. 
Het Regionaal Beraad Utrecht (RBU) en haar 
opvolger, de Bestuursregio Utrecht (BRU), 
hebben samen met de Universiteit en de Kamer 
van Koophandel een belangrijke rol gespeeld om 
Utrecht te positioneren als onderdeel van de 
Randstad en voor het initiëren van de VINEX- 
locatie Leidsche Rijn. Deze rol eindigde vanaf  
de aanvang van het proces om tot een Master-
plan te komen voor Leidsche Rijn.

9.4.2 »  Verhouding tussen de gemeente 
Utrecht en de private partijen

Bij de ontwikkeling van het Masterplan 
Leidsche Rijn waren, ondanks omvangrijke 
grondposities van Bouwfonds en Fortis, geen 
private partijen betrokken. Ook dit was een 
bewuste keuze van Riek Bakker (2013) om het 
proces niet verder te compliceren. Hierbij was 
een belangrijke overweging dat de marktom-
standigheden in de regio Utrecht goed waren. 
Bovendien was ze van mening dat het proces 
voor marktpartijen ook te experimenteel en 
onorthodox was. De private partijen mochten 
wel bij de wethouder op gesprek komen om hun 
visie op het gebied te geven. Rijckenberg, 2013: 
'Maar hier kwam weinig uit, het waren makelaar-
spraatjes'. 

Rond de millenniumwisseling hadden veel 
raadsleden het gevoel dat ze hun controlerende 
taak bij de ontwikkeling van Leidsche Rijn 
onvoldoende waar konden maken. Ze vroegen 
zich ook af of de gemeente wel de juiste keuzes 
maakte en voldoende grip had op het project. 
Voor de Rekenkamercommissie van de gemeen-
te Utrecht was dit aanleiding om het OTB een 
tussentijds evaluatie-onderzoek te laten 
verrichten. In haar rapport ‘Sturen of gestuurd 
worden’ constateerde het OTB (2000) dat de 
gemeente had gekozen voor een sterk regisse-
rende rol bij de ontwikkeling van Leidsche Rijn. 
In de bouwclaims was precies vastgelegd wat, 
waar en wanneer de ontwikkelaars mochten 
bouwen. Daarbij was de gemeente van mening 
dat de ontwikkelaars haar de kaas van het brood 
aten, terwijl de ontwikkelaars van mening 
waren dat de gemeente alles in de hand had. Met 
betrekking tot het PLR werd geconstateerd dat 
deze zowel een publieke als private rol bekleed-
de. Volgens het OTB was dit een precaire positie 
omdat het projectbureau door beide zijden als 
tegenstander dreigde te worden beschouwd. 
Door verschillende respondenten werd het als 
een machtsblok binnen de gemeente gezien. Het 
OTB adviseerde de gemeente om de teugels te 
laten vieren en de samenwerking met private 
partijen te verbeteren. Het College besloot 
hierop om slechts daar te sturen waar dit reëel 
en effectief was (PLR, 2002a). 
Voor Leidsche Rijn Centrum had deze koerswij-
ziging echter geen effect. De planvorming kwam 
vrijwel volledig tot stand door de gemeente en 
de door haar ingehuurde stedenbouwkundigen. 
Tankink (2013): 'Vooral Coenen heeft veel invloed 
gehad op de planvorming'. Private partijen 
werden slechts geconsulteerd in expertmeet-
ings, tezamen met andere deskundigen. Bijvoor-
beeld bij het ontwerp van Monolab in 2001, bij 
de Visie voor Leidsche Rijn Centrum in 2004 en 
bij het opstellen van het Masterplan in 2005. 
Alleen Corio vormde hier enigszins een uitzon-
dering op. 
In het Masterplan werd ook expliciet aangege-
ven dat de gemeente in hoge mate de regie zou 



342

voeren. Marktpartijen dienden de keuze van een 
architect, stedenbouwkundige of landschaps-
ontwerper in overleg met de gemeente te laten 
plaatsvinden. Bij verschil van mening zou het 
gemeentebestuur de keuze bepalen (PLR, 2006). 
In de stedenbouwkundige plannen voor de 
verschillende deelgebieden was opgenomen dat 
de gemeente de regie voerde over de planont-
wikkelingsfase, de uitvoeringsfase, de uitgifte, 
de begeleiding van bouwplannen en de beheer-
fase. De gemeente zou de gronden in erfpacht 
uitgeven aan de ontwikkelende partijen en 
afhankelijk van de situatie besliste de gemeente 
op welke wijze zij een ontwikkelaar zou 
selecteren. Alvorens de gronden uit te geven, 
wilde de gemeente in nauwe samenwerking met 

de ontwikkelaar de ontwerpfase doorlopen 
(Schetsontwerp, VO en DO). Hiertoe zou met 
een ontwikkelende partij een intentieovereen-
komst gesloten worden. Elke ontwerpfase zou 
worden afgesloten met goedkeuring van de 
Stedenbouwkundige Supervisor en de 
Welstandscommissie (PLR, 2010).

De aanbestedingsstukken voor het kernwinkel-
gebied waren zeer gedetailleerd. De projectont-
wikkelaar diende de winkels en parkeergarage 
turnkey op te leveren. Corio had bij voorkeur 
een nog gedetailleerder programma van eisen 
toegevoegd, maar dit werd door de gemeente 
verhinderd (Tankink, 2013). Volgens Liebe 
(2013) was de aanbesteding programmatisch, 

Tie Liebe: ‘De gemeente had de regie nooit uit handen mogen geven aan een private partij’; Tie Liebe met 
Haagse wethouders in Scheveningen, v.l.n.r. onbekend, Tie Liebe en wethouder Marnix Norder
Bron: Tie Liebe



343

plantechnisch, juridisch, financieel en qua 
planning geheel dichtgetimmerd. Alle richtlij-
nen dienden te worden gerespecteerd. De mate 
van detail kwam enerzijds voort uit het grid van 
het stedenbouwkundig plan en anderzijds uit de 
complexiteit van de ontwikkeling. Bovendien 
had de gemeente haar handen vrij omdat alle 
gronden in haar bezit waren (Van der Poel, 2013; 
Vreeken en Kootstra, 2013). Bosch (2013): 'In de 
tijd dat ik wethouder was sprak het aanbeste-
dingsmodel mij aan. Inmiddels ben ik van mening 
dat het een voorbeeld is van een klassieke en 
strakke vorm van planontwikkeling; een dwingend 
ontwerp met weinig ruimte voor flexibiliteit dat 
gerealiseerd moet worden in een ingrijpend 
veranderde situatie. Het was bijna meer een 

bouwopgave dan een ontwerpopgave'.
Ook in de andere delen van Leidsche Rijn 
Centrum was de invloed van de projectontwik-
kelaars op de stedenbouwkundige plannen 
beperkt. Een uitzondering betrof het planinitia-
tief van Burgfonds voor de Belle van Zuylen 
waar de gemeente in eerste instantie meeging 
met de ideeën van de projectontwikkelaar. Maar 
ironisch genoeg was het ook de gemeente die 
uiteindelijk dit ontwikkelingsproces beëindigde. 
Als gevolg van de vastgoedcrisis nam de invloed 
van de projectontwikkelaars op de planvorming 
wel toe. Dit bleek vooral in Leidsche Rijn 
Centrum Zuid waar het consortium van Leyten 
substantiële invloed lijkt te hebben op het 
ontwerp. 

Wethouder Bosch: ‘In de tijd dat ik wethouder was, sprak het aanbestedingsmodel mij aan. Inmiddels ben ik 
van mening dat het een voorbeeld is van een klassieke en strakke vorm van planontwikkeling’. College van 
B&W van Utrecht in 2009 met tweede van rechts wethouder Bosch
Bron: Fotografie Studio Gerry Hurkmans
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De invloed van de eindgebruikers was relatief 
groot. Zo werd het stedenbouwkundig plan voor 
Leidsche Rijn Centrum Noord aangepast aan de 
plannen voor de vestiging van Cap Gemini. Ook 
de bioscoopexploitant had invloed op het 
stedenbouwkundig plan. De winkelketens 
hadden vooral indirecte invloed op de planvor-
ming. Zo was de verplaatsing van de centrale 
winkelas vooral een gevolg van de constatering 
dat V&D geen interesse had in een vestiging op 
een hooggelegen locatie op overkapping van de 
A2 (Liebe, 2013) en is de huidige discussie over 
inkrimping van het winkelmetrage een gevolg 
van het ontbreken aan interesse van winkelbe-
drijven zich in Leidsche Rijn Centrum te 
vestigen. De bewoners hebben geen invloed 
gehad op de planontwikkeling.

Formeel en inflexibel

De samenwerking met ASR/Vesteda wordt door 
de gemeente als prettig ervaren (Hugenholtz, 
2013). Maar de private partijen zijn van mening 
dat de gemeente zich formeel en inflexibel 
opstelt en over onvoldoende kennis en kunde 
beschikt over de planning van winkelcentra. 
Bovendien houdt de gemeente zich volgens hen 
te strak aan het Uitgiftecontract. In de eerste 
periode door regelmatig te verwijzen naar 
boeteclausules als tussenproducten niet op tijd 
zouden worden aangeleverd. In de afgelopen 
jaren door te verhinderen dat er ondanks de 
gewijzigde marktomstandigheden een aanpas-
sing van het plan plaatsvindt. Hierdoor lopen de 
private partijen nu grote risico’s. De inflexibili-
teit van de gemeente is in belangrijke mate 
verklaarbaar vanuit financiële motieven. Zo 
dient de gemeente zich strak te houden aan de 
afspraken in de Europese aanbesteding van 
Leidsche Rijn Centrum Kern om zo claims van 
de afvallers te voorkomen. Daarnaast zou een 
aanpassing van het plan vertraging tot gevolg 
hebben waardoor de gemeente forse renteverlie-
zen zou lijden (Liebe, 2013; Messemaeckers van 
de Graaff; Mol, 2013; gemeente Utrecht, 2012a). 

Liebe (2013): 'Het gehele proces van de Europese 
Aanbesteding was gebaseerd op de creatie van 
zekerheden. De praktijk geeft echter aan dat tijden 
veranderen en flexibiliteit gewenst is. Een echte, 
gelijkwaardige samenwerking lijkt, tot het beste 
resultaat'.

De invloed van ASR/Vesteda op het steden-
bouwkundig ontwerp van het kernwinkelgebied 
was beperkt. Wel droegen de projectontwikke-
laars in hoge mate bij aan de kwaliteit van het 
plan door ieder bouwblok door verschillende 
toonaangevende architecten te laten ontwerpen. 
Daarnaast werd de bevoorradingsstructuur van 
de winkels en het parkeersysteem geoptimali-
seerd en vonden er kleine aanpassingen plaats 
aan de winkelstructuur.
Corio is de enige private partij die substantiële 
invloed heeft gehad op de ontwikkeling van 
Leidsche Rijn Centrum. Met haar positie in het 
Stationsgebied dwong ze bij de gemeente tevens 
een positie af in Leidsche Rijn Centrum. 
Hiermee wist het bedrijf de bedreiging van dit 
tweede stadscentrum om te zetten in een kans. 
Daarbij maakte ze optimaal gebruik van de 
situatie dat Lenting, die zowel wethouder was 
van het Stationsgebied als Leidsche Rijn, in feite 
zijn positie had verbonden aan het succes van 
het Stationsgebied. Liebe, 2013: 'Het is wonderlijk 
dat voor de ontwikkeling van Leidsche Rijn 
Centrum een Europese aanbesteding nodig was, 
terwijl Corio zonder selectieprocedure eindbeleg-
ger was'. Vooral door de ambtenaren werd de 
bestuurlijke overeenkomst met Corio niet in 
dank afgenomen. De samenwerking met Corio 
was hierdoor moeizaam en het Projectbureau 
probeerde de inbreng van Corio te minimalise-
ren (Gemeenteraad Utrecht, 2011; Van der Poel, 
2013). Hierdoor was Corio tot 2011 nauwelijks 
betrokken bij de planontwikkeling en voelde 
zich een ongenode gast. Tankink (2013): 'Het 
Projectbureau is vooral een antagonist. Dit terwijl 
het voor zo’n complex project met een lange 
doorlooptijd cruciaal is dat er een intensieve 
samenwerking is. Door de valse start is deze 
optimale samenwerking nooit ontstaan'.
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Corio oefende, als enige marktpartij, beperkte 
invloed uit op het stedenbouwkundig plan voor 
het Kernwinkelgebied. Maar volgens Tankink 
(2013) was het plan van Jo Coenen echter 'in 
beton gegoten'. Wel is door toedoen van Corio de 
breedte van de wegen aangepast voor een 
intiemer winkelgebied en is het aantal parkeer-
plaatsen uitgebreid en dichter bij het kernwin-
kelgebied gesitueerd. Daarnaast had Corio in 
belangrijke mate invloed op de aanbesteding, 
waarbij het turnkey contract cruciaal was. Tie 
Liebe (2013): 'De gemeente had de regie nooit uit 
handen mogen geven aan een private partij'. 
Uiteindelijk heeft Corio grote invloed gehad op 
het project, bijvoorbeeld met betrekking tot 
hoogteverschillen tussen winkels, het winkelcir-
cuit, de entrees van de parkeergarage en de 
openbare ruimte (Bosch, 2013; Liebe, 2013). Het 
plan is hierdoor verbeterd (Liebe, 2013). Door de 
marktomstandigheden is de positie van Corio als 
eindbelegger van het winkelvastgoed voor ASR/
Vesteda uiteindelijk een voordeel geweest 
(Messemaeckers van de Graaff, 2013; Mol, 2013).

9.5 » Toetsing van de hypothese

Net zoals bij de casestudie Nieuw Laakhaven is 
met behulp van de uitkomsten van de casestudie 
Leidsche Rijn Centrum de tweede hypothese 
getoetst: Doordat vanaf de jaren tachtig de 
(financiële) invloed van de private partijen op de 
stedelijke ontwikkeling sterk is toegenomen, is het 
aandeel van winkels in nieuwe centra die in deze 
periode zijn ontstaan relatief groot. Deze hypo-
these wordt aangenomen als uit de onderzoeks-
resultaten van de casestudie blijkt dat er sprake 
is van zes of meer van de volgende acht indicato-
ren (zie paragraaf 4.4.1 voor een uitgebreide 
beschrijving). 
Van de eerste indicator Het aandeel van private 
financiering in de inkomsten van gemeenten is 
vanaf de jaren tachtig toegenomen is reeds in 
paragraaf 5.5 aangetoond dat dit inderdaad het 
geval was. Van de tweede indicator Tussen de 
stedelijke overheid en private partijen is in de 

initiatieffase sprake van een officiële samenwer-
kingsconstructie was meestal geen sprake. De 
planvorming van Leidsche Rijn Centrum Kern, 
Zuid en Oost was reeds in een vergevorderd 
stadium voordat er samenwerking was met 
private partijen. De overeenkomst met Corio had 
in eerste instantie geen betrekking op samen-
werking, maar op de afname van winkelvast-
goed. Daarom heeft ook Corio pas in een laat 
stadium daadwerkelijk invloed uit kunnen 
oefenen op het stedenbouwkundige plan. Ook op 
het programma hebben de marktpartijen 
nauwelijks invloed gehad. Wel was er voor de 
ontwikkeling van het kantoor voor Capgemini 
en de doelgroepengarage in Leidsche Rijn 
Centrum Noord sprake van een intentieovereen-
komst met AM. Ook de derde indicator De 
private partijen zijn opdrachtgever van de 
marktonderzoek- en adviesbureaus was niet het 
geval. De RBU was in 1992 opdrachtgever voor 
een visie op de toekomstige winkelstructuur in 
de regio Utrecht en in 1994 was de gemeente de 
opdrachtgever voor het IMK. In 1999 was het 
wederom de gemeente die opdracht gaf aan BRO 
voor een visie op de detailhandelsstructuur in 
Leidsche Rijn. Ook van de vierde indicator De 
private partijen stellen het stedenbouwkundige 
plan op was geen sprake. Voordat de private 
partijen de arena betraden, was er in vrijwel alle 
deelgebieden al sprake van een concept- steden-
bouwkundig plan dat in opdracht van de 
gemeente door externe stedenbouwkundig was 
opgesteld. Hierdoor had de gemeente reeds haar 
stempel gezet op de ruimtelijk-functionele 
inrichting van deze gebieden. Een uitzondering 
hierop is het eerste stedenbouwkundig plan voor 
Leidsche Rijn Centrum Noord dat werd afge-
stemd op de plannen voor de Belle van Zuylen, 
een project dat niet werd voortgezet. Ook het 
tweede stedenbouwkundig plan voor Leidsche 
Rijn Centrum Noord werd afgestemd op de 
planvorming van AM voor Capgemini en de 
doelgroepengarage. De vijfde indicator geeft aan 
dat het totale metrage winkelvloeroppervlak op het 
moment van realisatie van het nieuwe centrum 
groter moet zijn dan 50.000 m2. Aangezien in 
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Tabel 9.5.1 » Programma Leidsche Rijn Centrum (LRC) 1995-2013 (bvo)

Datum Bron Winkels Horeca Vrije tijd Pers. 
diensten

Overige 
voorzieningen

Kantoren Nog in te vullen Woningen Totaal

1995 Structuurvisie Utrecht (Gemeente 
Utrecht, 1995)

              20.000-
               23.000

1995 Masterplan (PLR, 1995a)               30.000-
               40.000

6.000-
                           8.000

1996 Bestemmingsplan LR (Gemeente 
Utrecht, 1996b)

               40.000 8.000 

1997 Ontwikkelingsvisie (PLR, 1997c)                40.000 8.000                    250.000 

2002 Actualisatie Ontwikkelingsvisie LR 
2002 (PLR, 2002a)

               45.000 5.625 15.000 5.500                        25.000                    320.000                     140.000                      556.250

2004 Het Levende centrum (PLR, 2004)                45.000 23.000 30.000 6.000                        25.000 270.000-
                   320.000

200.000-
                    300.000

599.000-
                      749.000

2006 Masterplan LRC (PLR, 2006)                45.000 23.500 30.000 6.000                       34.000                    245.000 86.000                     329.000                     798.000

2013 Programma LRC (Gemeente Utrecht, 
2013c) 

               47.000 26.000 30.000 10.000                       34.000                    245.000 77.000                     329.000                     798.000

Leidsche Rijn Centrum binnen de verschillende 
deelprojecten maximaal 47.000 m2 aan winkels 
wordt ontwikkeld, is ook aan dit criterium niet 
voldaan. De zesde indicator geeft aan dat het 
aandeel detailhandel in het nieuwe centrum groter 
moet zijn dan 15% van het totale vloeroppervlak 
(bvo). Het totale oppervlak van Leidsche Rijn 
Centrum is 500.000 m2. Hiervan bestaat 47.000 
m2 uit winkelvloeroppervlak. Dit is 9,4% van het 
totale oppervlak en is dus lager dan 15%. Dit 
betekent dat niet aan deze indicator is voldaan. 
Aan de zevende indicator De nieuwe centra die in 
de jaren zestig ontwikkeld zijn, hebben een kleiner 
metrage detailhandel dan de nieuwe centra die 
vanaf de jaren negentig zijn ontwikkeld is wel 
voldaan. Na de oplevering van de eerste fase had 
Centrum Leyweg een metrage van 23.000 m2 en 
Centrum Kanaleneiland 12.000 m2 winkelvloer-
oppervlak. Deze winkelcentra waren dus 
beduidend kleiner dan het winkelmetrage van 
Leidsche Rijn Centrum (47.000 m2). Van de 
achtste indicator Vanaf de aanvang van het 
ontwikkelingsproces tot aan de besluitvorming 
van het definitieve programma is het te realiseren 

winkelvloeroppervlak (bvo) toegenomen is wel 
sprake. In de Structuurvisie van de gemeente 
Utrecht (1995) was een metrage opgenomen van 
20.000-23.000 m2 winkelvloeroppervlak voor 
heel Leidsche Rijn. In het Masterplan Leidsche 
Rijn was dit opgehoogd naar 30.000-40.000 m2 
en in het stedenbouwkundig plan voor Leidsche 
Rijn Centrum Kern was dit uiteindelijk 47.000 
m2. Dit is een verdubbeling van het oorspronke-
lijke metrage, dat bovendien voor heel Leidsche 
Rijn was gepland. Opvallend is dat de toename 
van het winkelmetrage vooral is veroorzaakt 
door toedoen van de gemeente Utrecht. 

Samenvattend is er bij de ontwikkeling van 
Leidsche Rijn Centrum slechts voldaan aan drie 
van de acht indicatoren. Dit betekent dat de 
tweede hypothese voor wat betreft de case 
Leidsche Rijn Centrum wordt verworpen. De 
gemeente heeft veel invloed gehad op de 
planvorming en verdubbelde het winkel-, 
horeca- en leisureprogramma van Leidsche Rijn 
Centrum zonder noemenswaardige invloed van 
de private partijen (PLR 1997c; Gemeente 
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Utrecht, 2013c). De gemeente deed dit onder 
andere om de inkomsten uit de grondexploitatie 
toe te laten nemen (Van der Poel, 2013). De 
gemeente gedroeg zich hierbij in feite als een 
marktpartij. Door toedoen van ASR/Vesteda 
werd na de aanbesteding het winkelprogramma 
met 4.500 m2 opgehoogd om zo op bepaalde 
locaties winkels in meerdere lagen te kunnen 
realiseren.

9.6 » Conclusies

De aanleiding voor het ontstaan van Leidsche 
Rijn was het gebrek aan ruimte voor uitbreiding 
van de gemeente Utrecht, in combinatie met de 
wens om de stad te positioneren als onderdeel 
van de Randstad. Om haar positie te versterken, 
smeedde de stad een coalitie met de randge-
meenten, de Universiteit Utrecht, de Kamer van 
Koophandel en de Provincie. Deze coalitie ging 
een intergouvernementele relatie aan met het 
Rijk. Enerzijds om hiermee te bewerkstelligen 
dat het Rijk instemde met de beoogde uitbrei-

ding en versterkte positie van de stadsregio. 
Anderzijds om hiermee de financiële middelen 
vrij te maken om Leidsche Rijn te realiseren. De 
gemeente Utrecht wilde echter niet dat het Rijk 
zich inhoudelijk met de planvorming bezig hield 
en bepaalde zowel de locatie van Leidsche Rijn 
als van Leidsche Rijn Centrum. Het Rijk had 
geen rol van betekenis bij de totstandkoming van 
het Masterplan van Leidsche Rijn (Centrum). 
Dit gold ook voor de Stadsregio en de Provincie.

De planvorming van Leidsche Rijn Centrum 
kwam vrijwel volledig tot stand door de gemeen-
te Utrecht en de door haar ingehuurde externe 
stedenbouwkundigen. De gemeente bepaalde 
het programma en het stedenbouwkundig 
ontwerp. Op het moment dat de private partijen 
aanschoven lag het gedetailleerde concept 
stedenbouwkundig plan al klaar. De private 
partijen hadden dan ook nauwelijks invloed op 
het programma en stedenbouwkundig ontwerp 
van Leidsche Rijn Centrum en ervaarden het 
vooral als een bouwopgave. Een uitzondering 
was Corio. Deze had zich vroeg in het planpro-
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ces een positie verworven als eindbelegger van 
het winkelvastgoed door gebruik te maken van 
haar strategische positie in het Stationsgebied 
van Utrecht. De ambtenaren vreesden dat met 
een gegarandeerde eindbelegger er onvoldoende 
uitdaging zou zijn voor de projectontwikkelaars 
om optimale kwaliteit te realiseren. Gedurende 
het planproces probeerden ze Corio zo min 
mogelijk te laten participeren. Maar uiteindelijk 
keurde Corio het VO af. Omdat ASR/Vesteda, 
door de gewijzigde marktomstandigheden, 
inmiddels blij waren met de positie van Corio als 
eindbelegger, werd Corio vanaf dat moment 
intensief betrokken. 
Gedurende de planvorming van Leidsche Rijn 
Centrum namen het aantal functies en de 

omvang van het programma steeds verder toe. 
De bescherming van de binnenstad was uitein-
delijk blijkbaar minder opportuun dan de 
complementaire functie van Leidsche Rijn 
Centrum. Deze uitbreiding kwam vrijwel 
volledig onder invloed van de gemeente Utrecht 
tot stand. Naast de ambitie om de ruimtelijk-eco-
nomische positie van de stad te versterken, 
kwam deze uitbreiding voort uit de wens om zo 
additionele inkomsten te verwerven door de 
verkoop van grond voor vastgoedontwikkeling. 
Bij de ontwikkeling van Leidsche Rijn (Cen-
trum) acteerde de gemeente dan ook niet alleen 
als publiek orgaan, maar tevens als commerciële 
partij: ‘de ondernemende overheid’.

Bij de ontwikkeling van Leidsche Rijn (Centrum) acteerde de gemeente niet alleen als publiek orgaan, 
maar tevens als commerciële partij: ‘de ondernemende overheid’. V.l.n.r. presentator, Nico Mol (directeur 
Vesteda Project Development), Cees Geldof (wethouder Leidsche Rijn), Jeroen Messemaeckers van de 
Graaff (directeur ASR Vastgoed Ontwikkeling), Gilbert Isabella (oud-wethouder Leidsche Rijn)
Bron: ASR Vastgoed Ontwikkeling
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10 » Conclusies en reflectie

De aanleiding voor het onderzoek naar het ontstaan 
van nieuwe centra in Nederland was mijn verwondering 
dat Nederland in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog sterk is verstedelijkt met omvangrijke 
woongebieden en bedrijventerreinen, terwijl het 
centrumstedelijke areaal in deze uitbreidingswijken 
relatief klein is gebleven met een incompleet pakket 
aan functies en een beperkte reikwijdte van de 
voorzieningen. Het beleid van de Nederlandse overheid 
leek in het grootste deel van deze periode dan ook 
niet gericht op de ontwikkeling van nieuwe centra, 
maar vooral op de versterking van de positie van 
de binnensteden en het tegengaan van detailhandel 
aan de stadsranden. Desondanks zijn er veel nieuwe 
centra ontstaan. Over het ontwikkelingsproces van 
die nieuwe centra is nog weinig gepubliceerd. Voor de 
situatie in Nederland geldt dat nog sterker. Bij aanvang 
van het onderzoek was het bovendien onduidelijk 
waar in Nederland nieuwe centra zijn gesitueerd en 
hoe deze gebieden functioneel en stedenbouwkundig 
zijn opgebouwd. Ook over het krachtenveld tussen 
de diverse actoren dat uiteindelijk heeft bepaald dat 
deze nieuwe centra zijn ontstaan, was vrijwel niets 
bekend. Deze overwegingen vormden de aanleiding 
voor het onderzoek naar nieuwe centra in Nederland. 
Hierbij zijn nieuwe centra gedefinieerd als ‘de grootste 
concentraties aan centrumstedelijke functies in 
een stadsgewest met een multifunctionele invulling 
alsmede bovenwijkse voorzieningen op locaties waar 
voorheen geen sprake was van een stedelijk centrum’. 
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Nieuwe centra zijn een resultante van stedelijke 
ontwikkeling, waarbij een groot aantal actoren is 
betrokken. Bij de aanvang van het onderzoek 
bestond de indruk dat nieuwe centra in Neder-
land op een ongecoördineerde, onsamenhangen-
de wijze tot stand (zijn ge)komen. In eerder 
onderzoek is aangetoond dat er geen sprake is 
van een compleet pakket aan centrumstedelijke 
functies. Dit terwijl nieuwe centra vanwege het 
multifunctionele karakter en de mogelijkheden 
voor intensief ruimtegebruik mogelijk een 
belangrijke functie kunnen hebben voor de 
verstedelijking in Nederland. Deze paradox 
leidde tot de centrale probleemstelling dat 
onbekend is op welke wijze nieuwe centra in 
Nederland (zijn) ontstaan. Om licht te werpen op 
deze probleemstelling is de volgende centrale 
onderzoeksvraag geformuleerd: Welke krachten 
tussen de actoren in de stedelijke ontwikkeling zijn 
bepalend voor het ontstaan van aanbod van 
vastgoed in nieuwe centra in Nederland?

Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie, 
een ‘survey’ naar nieuwe centra in Nederland en 
vier casestudies. Met de literatuurstudie is een 
ruimtelijk kader gedestilleerd voor het ontstaan 
van nieuwe centra en is het proces van stedelijke 
ontwikkeling geanalyseerd. Daarnaast is het 
institutionele kader beschreven waarbinnen de 
nieuwe centra in Nederland tot stand zijn 
gekomen. Tot slot heeft de literatuurstudie zich 
gericht op het theoretisch kader dat ten grond-
slag ligt aan het onderzoek. De ‘survey’ had tot 
doel om een beeld te krijgen waar in Nederland 
nieuwe centra zijn ontstaan, in welke mate deze 
ontwikkeling zich voordoet en wat voor soorten 
nieuwe centra te onderscheiden zijn. Het 
centrale onderzoek bestond uit een viertal 
casestudies van nieuwe centra in Nederland. 
Met de casestudies zijn twee hypothesen 
getoetst die zijn gegrond in de regimetheorie van 
Clarence Stone. 

De volgende paragraaf geeft antwoord op de 
onderzoeksvragen. In paragraaf 10.2 vindt een 
verdieping plaats met de integrale conclusies van 

de casestudies Centrum Leyweg, Centrum 
Kanaleneiland, Nieuw Laakhaven en Leidsche 
Rijn Centrum. In paragraaf 10.3 zijn de hypothe-
sen getoetst en in paragraaf 10.4 vindt tot slot 
een reflectie plaats op het onderzoek met sugges-
ties voor vervolgonderzoek.

10.1 »  Beantwoording van de  
onderzoeksvragen

Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoor-
den zijn een aantal deelvragen geformuleerd. De 
onderzoeksresultaten voorzien hiervoor in de 
volgende antwoorden:

Waar zijn in Nederland nieuwe centra gesitueerd?
Tussen het aantal inwoners in een stadsgewest 
en het aantal nieuwe centra bestaat een positieve 
relatie. De meeste nieuwe centra zijn dan ook in 
de Randstad gesitueerd. Dit is in lijn met de 
constatering van Bontje en Burdock (2005) dat 
polycentrische netwerken zich vooral voordoen 
in het economische kerngebied in Europa, waar 
de Randstad onderdeel van uitmaakt. Met 
betrekking tot de situering binnen de stadsge-
westen blijkt dat het merendeel van de nieuwe 
centra is gelegen te midden van woonwijken, op 
enige afstand van het Rijkswegennet. De 
verklaring is dat veel nieuwe centra zijn ontwik-
keld als verzorgingscentra voor de inwoners van 
nieuwe uitbreidingsgebieden. Dit verklaart ook 
de samenstelling van het programma dat sterk is 
gericht op winkelen en vrije tijd in combinatie 
met overige voorzieningen. De werkfunctie is 
veel minder prominent aanwezig. Veel nieuwe 
centra in Nederland beschikken niet of nauwe-
lijks over kantoren.
De nieuwe centra in de grote stadsgewesten zijn 
in concentrische ringen rond de binnensteden 
verspreid. Dit betekent echter niet dat de nieuwe 
centra die het verst van de binnensteden zijn 
gesitueerd het meest recent zijn ontwikkeld. Zo 
liggen de centra van de groeikernen op de 
grootste afstanden van de binnensteden. Dit 
terwijl er recent een aantal nieuwe centra zijn 



353

ontwikkeld in bestaand stedelijk gebied op 
relatief korte afstand van de binnensteden.

Welke dynamiek treedt op in de ontwikkeling van 
nieuwe centra?
In de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn in 
Nederland een groot aantal nieuwe centra 
ontstaan. Op basis van de gehanteerde definitie 
en criteria komen in 18 van de 22 Nederlandse 
stadsgewesten nieuwe centra voor. In totaal zijn 
dit er 68. Daarnaast zijn er 13 nieuwe centra 
gepland of in ontwikkeling. Dit zijn geplande 
nieuwe centra zoals Leidsche Rijn Centrum in 
Utrecht of gebieden met concrete uitbreidings-
plannen waardoor ze op termijn binnen de 
definitie van nieuwe centra zullen vallen. In 
Apeldoorn, Leeuwarden, Sittard/Geleen en 
Tilburg zijn op basis van de gehanteerde criteria 

geen nieuwe centra aanwezig of in ontwikkeling.
Nieuwe centra hebben andere functionele 
kenmerken dan binnensteden. Dit is het gevolg 
van een beperkter aantal verschillende functies 
en minder voorzieningen met een bovenwijks, 
stedelijk of regionaal bereik. Hierdoor is het 
centraliteitsniveau van nieuwe centra lager dan 
dat van de binnensteden. Ook de multimodaliteit 
en functiemenging zijn beperkter. Deze functio-
nele verschillen tussen nieuwe centra en 
binnensteden betekenen dat er nog steeds sprake 
is van een aanzienlijke hiërarchie in de polycen-
trische netwerken in Nederland. Wel lijkt er 
sprake te zijn van een ontwikkeling van mono-
centrisme naar polycentrisme. Dit is in lijn met 
de uitkomsten van het INTERREG IIIB Polynet 
onderzoeksproject, dat de ontwikkeling van 
polycentrische regio’s in Noordwest-Europa 

Veel nieuwe centra in Nederland zijn ontwikkeld als verzorgingscentra voor de inwoners van nieuwe 
uitbreidingsgebieden: Spijkenisse centrum
Bron: Auteur
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analyseerde. Dit concludeerde dat er in de 
Randstad sprake was van een zwak polycen-
trisch systeem dat wel steeds intensiever werd 
(Burdack e.a., 2005).

Welke typen nieuwe centra zijn er te onderschei-
den?
Het is niet verwonderlijk dat de functionele 
samenstelling van nieuwe centra verschilt met 
die van de binnensteden. De nieuwe centra zijn 
tenslotte minder dan 60 jaar oud. Wel opmerke-
lijk is dat het aantal verschillende functies in de 
eerste generaties nieuwe centra niet groter is 
dan dat van de nieuwe centra die veel recenter 
ontwikkeld zijn. Dit hangt waarschijnlijk samen 
met het type nieuwe centra dat in verschillende 
perioden ontwikkeld is met specifieke functione-
le kenmerken. 
Om tot een differentiatie te komen van de 
nieuwe centra in Nederland is gekozen voor een 
indeling die is gebaseerd op de oorspronkelijke 
functie van het betreffende gebied. Dit resulteert 
in nieuwe centra: 1. rond stadsdeelwinkelcentra; 
2. in groeikernen; 3. in voormalige dorpskernen; 
4. op transitiegebieden en 5. rond universiteiten. 
Op dit moment is het grootste aantal nieuwe 
centra rond stadsdeelwinkelcentra en in 
voormalige dorpskernen gesitueerd. Het aantal 
en de omvang van nieuwe centra op transitiege-
bieden zal in de komende periode echter 
toenemen. Samen met de nieuwe centra in 
groeikernen is dit tevens het type waarin het 
centrumstedelijk karakter zich het meest 
prominent manifesteert. Op universiteitsterrei-
nen is dit het minste het geval. Met betrekking 
tot de functionele samenstelling is er grote 
gelijkenis tussen de nieuwe centra in stadsdeel-
centra en de centra van de groeikernen. In de 
dorpskernen is weinig sprake van kantoren en 
onderwijsvoorzieningen. De nieuwe centra op 
universiteitsterreinen kenmerken zich door 
afwezigheid van winkels en bestuursfuncties. 
Ook in de nieuwe centra op transitiegebieden 
zijn winkels ondervertegenwoordigd, maar is er 
wel sprake van een groot metrage kantoren. 

Binnen welke institutionele kaders zijn nieuwe 
centra in Nederland tot stand gekomen?
De eerste generatie nieuwe centra na de Tweede 
Wereldoorlog waren de stadsdeelcentra. De 
ontwikkeling vond plaats in de periode van 
wederopbouw. De rol van het Rijk was in deze 
periode sterk centralistisch en directief. De 
stedelijke planning werd gekenmerkt door 
functionalisme, cityvorming en de wijkgedachte. 
De ontwikkeling van de tweede generatie nieuwe 
centra vond plaats in de periode van gebundelde 
deconcentratie (1966-1985). Dit tijdperk ken-
merkte zich door een omvangrijke suburbanisa-
tie waarbij het Rijk koos voor de ontwikkeling 
van groeikernen. Voor de verzorging van de 
inwoners van deze gebieden kwamen in de 
groeikernen nieuwe centra tot stand. De derde 
generatie nieuwe centra ontstond als gevolg van 
de suburbanisatie van de bevolking naar de 
dorpen rond de steden. Als gevolg hiervan 
ontwikkelde een aantal van deze dorpskernen 
zich tot nieuwe centra. Deze ontwikkeling 
kwam vanaf de jaren zeventig tot stand. Een 
periode die werd gekenmerkt door het compacte 
stadsbeleid en vernieuwing van de binnenste-
den. Doordat het accent lag op vernieuwing van 
de binnensteden was in deze periode binnen de 
steden nauwelijks sprake van ontwikkeling van 
nieuwe centra. De vierde generatie nieuwe centra 
kwam tot stand in het tijdperk van liberalisering. 
In deze periode nam de rol van de Rijksoverheid 
af en werd de regelgeving meer flexibel. De 
invloed van private partijen nam toe. De 
overheid werd ondernemender (ondernemende 
overheid), zij participeerde in coalities (new 
governance). De steden streefden naar verster-
king van hun ruimtelijk-economische positie, 
onder andere door de transitie van verouderde 
(werk)gebieden naar nieuwe centra (bijvoor-
beeld Nieuw Laakhaven Den Haag, Kop van 
Zuid in Rotterdam en Paleiskwartier in Den 
Bosch). In deze periode was tevens sprake van 
de ontwikkeling van universiteitsterreinen tot 
complete campussen waardoor ook deze 
gebieden zich ontwikkelden tot nieuwe centra. 
De eerste drie generaties nieuwe centra hadden 
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vooral een verzorgende functie voor de bewo-
ners in het omliggende gebied. Bij de vierde 
generatie nieuwe centra stond de werkfunctie 
veel meer centraal. 

Welke krachten tussen de actoren in de stedelijke 
ontwikkeling hebben geleid tot de realisatie van 
vastgoed in nieuwe centra?
De lokale overheden hadden de ambitie om door 
een toename van bewoners, werkgelegenheid en 
bestedingen de ruimtelijk-economische positie 
van hun steden te versterken. Om dit mogelijk te 
maken, streefden ze naar de (her)ontwikkeling 
van stedelijke gebieden, waaronder nieuwe 
centra. In een aantal gevallen was dit alleen 
mogelijk als annexatie plaatsvond van (een deel 
van) de aangrenzende gemeenten. Hiervoor was 

commitment van de hogere overheden nodig. 
Daarnaast hadden de steden behoefte aan 
financiële middelen om de onrendabele top van 
de (her)ontwikkeling af te dekken. Het leveren 
van een bijdrage aan het oplossen van de 
woningnood en het versterken van de ruimte-
lijk-economische positie van de steden was in 
lijn met de doelstellingen van de hogere overhe-
den. Vanuit dit perspectief waren zij dan ook 
bereid om medewerking te verlenen aan de 
uitvoering van de lokale doelstellingen, zowel 
met betrekking tot de (her)ontwikkeling van 
stedelijk gebied als de financiering hiervan. 
De private partijen hebben continuïteit (risicobe-
perking) en winstgevendheid als centrale 
doelstellingen. Met de ontwikkeling van 
vastgoed (in nieuwe centra) kon aan deze 

De functionele samenstelling van nieuwe centra in stadsdeelcentra en 
in groeikernen vertoont veel gelijkenis: Almere centrum
Bron: Auteur
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doelstellingen uitvoering worden gegeven. Door 
samenwerking met de lokale overheden konden 
beide partijen hun doelstellingen realiseren. De 
ontwikkeling van nieuwe centra werd hiermee 
een gemeenschappelijke doelstelling. In 
perioden met grote marktruimte was ook het 
vergroten van het vastgoedprogramma een 
gemeenschappelijk belang. Voor de lokale 
overheden reduceerde dit het tekort op de 
grondexploitatie en voor de private partijen 
leidde dit tot een hogere winst. Maar bij onvol-
doende vraag naar het betreffende vastgoed was 
juist sprake van tegengestelde belangen. In dit 
geval was voor de lokale overheden een toename 
van het programma nog steeds positief voor de 
grondopbrengsten. Voor de private partijen 
namen de afzetrisico’s dan echter sterk toe. Bij 
de kantorenontwikkeling in Laakhaven Hol-
lands Spoor en de winkelontwikkeling in 
Leidsche Rijn Centrum was dit voor de project-
ontwikkelaars aanleiding om aan de gemeente 
toestemming te vragen om het programma te 
reduceren. Vanuit financiële overwegingen 
waren de gemeenten echter in beide gevallen 
zeer terughoudend. 
Een noodzakelijke randvoorwaarde voor de 
haalbaarheid is dat er voldoende interesse 
bestaat bij de eindgebruikers om het gerealiseer-
de vastgoed te huren of te kopen. De kleine 
eindgebruikers zoals bewoners en het merendeel 
van de kantoorhoudende bedrijven hebben 
echter nauwelijks invloed op de planvorming 
van nieuwe centra. De grote gebruikers, en 
vooral het grootwinkelbedrijf, speelden regel-
matig wel een rol in de planvorming. Non-pro-
fitorganisaties hadden geen rol van betekenis. 
Ook de invloed van beleggers op de ontwikkeling 
van nieuwe centra was zeer beperkt. Alleen 
Corio vormde hierop een uitzondering. 

Zijn de nieuwe centra uitkomst van planmatige 
gebiedsontwikkeling of op incrementele wijze 
(uitgebouwd, aangegroeid) tot stand gekomen?
Centrum Leyweg, Centrum Kanaleneiland en 
Leidsche Rijn Centrum zijn in eerste aanleg 
planmatig tot stand gekomen. Centrum Leyweg 

en Centrum Kanaleneiland zijn in de loop van de 
decennia wel incrementeel uitgebreid of 
herontwikkeld. De ontwikkeling van Nieuw 
Laakhaven was voor een deel planmatig 
(Laakhaven Hollands Spoor) en gedeeltelijk 
incrementeel (Laakhaven Centraal). De incre-
mentele ontwikkeling van Laakhaven Centraal 
hing samen met de wens van de gemeente Den 
Haag om dit gebied door middel van private 
initiatieven te ontwikkelen. De achtergrond 
hiervoor was dat de financiële positie van de 
gemeente op dat moment zeer slecht was, 
waardoor ze onvoldoende middelen ter beschik-
king had om zelf het initiatief te nemen. 
Bij de ontwikkeling van nieuwe centra is dus 
zowel sprake van planmatige gebiedsontwikke-
ling als incrementele ontwikkeling. De vorm van 
ontwikkeling hangt naar verwachting ook 
samen met het type nieuw centrum. Stadsdeel-
centra en de centra van groeikernen en van 
transitiegebieden zullen waarschijnlijk in eerste 
aanleg vooral planmatig tot stand zijn gekomen, 
die van dorpen en universiteitsterreinen vooral 
incrementeel.

Welke vormen van interactie tussen de institutio-
nele context en de actoren zijn van invloed geweest 
op het besluitvormingsproces om nieuwe centra te 
realiseren? 
In de wederopbouw was sprake van woning-
nood. Hierdoor was er veel behoefte aan nieuwe 
woningen. Het Rijk zag het als centrale taak om 
deze problematiek op te lossen. Met uitbrei-
dingswijken kon hierin worden voorzien. Dit 
gold ook voor de steden en deze konden hiermee 
tevens hun ruimtelijk-economische positie 
versterken. De uitbreidingswijken waren 
hiermee een gemeenschappelijk belang van de 
lokale en hogere overheden. Voor de verzorging 
van de bewoners waren er in deze gebieden 
nieuwe voorzieningen nodig. Vanuit de wijkge-
dachte die in deze periode sterk leefde kwamen 
deze, in tegenstelling tot de periode daarvoor, 
geconcentreerd tot stand. Tezamen leverde dit 
de basis voor nieuwe centra.
In de periode van liberalisering wilde de lokale 
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overheid de ruimtelijk-economische positie van 
de eigen stad verbeteren door de (her)ontwikke-
ling van stedelijk gebied. Dit was in lijn met de 
doelstelling van het Rijk om de economische 
positie van vooral de Randstad te versterken. 
Tevens streefde het Rijk in deze periode naar 
decentralisatie van de ruimtelijke planning. Het 
ontwikkelen van compacte steden stond hierbij 
centraal. De ontwikkeling van Nieuw Laakhaven 
en Leidsche Rijn Centrum op lokaal niveau 
droeg hierdoor sterk bij aan de Rijksdoelstellin-
gen. De periode van liberalisering kenmerkt zich 
door een grotere rol van de private partijen in de 
stedelijke ontwikkeling. Bij de ontwikkeling van 
nieuwe centra uitte dit zich in diverse samen-
werkingsconstructies tussen de steden en 
private partijen.

Op basis van de beantwoording van de deelvra-
gen kan nu ook de centrale onderzoeksvraag 
beantwoord worden: Welke krachten tussen de 
actoren in de stedelijke ontwikkeling zijn bepalend 
voor het ontstaan van aanbod van vastgoed in 
nieuwe centra in Nederland?

Het initiatief voor de (her)ontwikkeling van 
stedelijk gebied met nieuwe centra komt voort 
uit de ambitie van lokale overheden om de 
ruimtelijk-economische positie van hun steden 
te versterken, door toename van het aantal 
woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen (zie 
figuur 10.1). 

Om deze doelstelling te realiseren gingen de 
lokale overheden gelegenheidscoalities aan met 
het Rijk, buurgemeenten en andere partijen. 
Enerzijds om het territorium van de gemeente 

Figuur 10.1.1 » Model ontstaan nieuwe centra in Nederland 
Bron: auteur
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uit te breiden en anderzijds om additionele 
financiële middelen te genereren voor het 
afdekken van de onrendabele top op de grondex-
ploitatie. Daarnaast gingen de lokale overheden 
gelegenheidscoalities aan met private partijen 
om de ontwikkeling van het gewenste vastgoed 
te financieren en te realiseren. De doelstelling 
voor de private partijen was om door middel van 
de realisatie van vastgoed winst te genereren. De 
ontwikkeling van nieuwe centra voorzag 
hiermee in een gemeenschappelijke doelstelling 
van de lokale overheden en private partijen. De 
planvorming van nieuwe centra kwam vooral tot 
stand door de gemeentelijke overheden en 
externe adviseurs. De rol van de private partijen 
(ontwikkelaars en beleggers) en de grote 
gebruikers in de planvorming was vooral de 
verbetering van de commerciële waarde.

10.2 » Conclusies casestudies

In dit onderzoek is het krachtenveld geanaly-
seerd tussen de actoren in de arena van de 
stedelijke ontwikkeling, dat heeft geleid tot het 
ontstaan van aanbod van vastgoed in nieuwe 
centra in Nederland. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen de planning van nieuwe centra 
tijdens de periode van wederopbouw en in het 
tijdperk van liberalisering. Binnen deze paradig-
ma’s heeft een verkenning plaatsgevonden van de 
causale relaties die hebben geleid tot de ontwik-
keling van deze gebieden. 
Voor de beantwoording van de centrale onder-
zoeksvraag is gekozen voor casestudies die zijn 
gesitueerd in steden. De lokale overheden hadden 
hier namelijk de mogelijkheid om te kiezen 
tussen vernieuwing van de binnensteden of het 
ontwikkelen van nieuwe centra. Dit in tegenstel-
ling tot de omliggende dorps- en groeikernen 
waar de centrale kern tevens het nieuwe centrum 
betrof. Voor de bestuurders van deze randge-
meenten was het daarom logisch om te kiezen 
voor de ontwikkeling van de eigen kern. Door de 
keuze voor steden hadden de casestudies echter 
geen betrekking op nieuwe centra in groeikernen 

en dorpen. Om de invloed van interfererende 
variabelen te beperken, is bovendien gekozen 
voor steden waar geen sprake is van deelgemeen-
ten of stadsdelen met een eigen bestuurslaag. Om 
de invloed van de institutionele context te 
analyseren, zijn per stad twee nieuwe centra 
bestudeerd die in verschillende perioden zijn 
ontstaan. Hierdoor bleven Den Haag en Utrecht 
over. Vanwege het specifieke karakter van 
universiteitsterreinen was de verwachting dat de 
ontwikkeling van deze gebieden niet als bedrei-
gend werd gezien voor de binnensteden. Vanuit 
dit perspectief is ook dit type nieuw centrum niet 
als casestudie geselecteerd. 
Het nadeel van deze selectie van casestudies is 
dat er in het onderzoek weinig onderscheid 
bestond in de typologie van de nieuwe centra 
(drie stadsdeelcentra en een transformatiege-
bied). Als gevolg hiervan is het beeld over het 
ontstaan van nieuwe centra in Nederland nog 
niet compleet. Zeker ook omdat de nieuwe centra 
in groeikernen en dorpskernen in een andere 
institutionele context tot stand zijn gekomen dan 
de nieuwe centra in stadsdelen en transformatie-
gebieden. Ook het ontstaan van nieuwe centra op 
universiteitsterreinen zal naar verwachting tot 
specifieke (en mogelijk afwijkende) conclusies 
leiden voor dit soort gebieden. 
De planvorming van Centrum Leyweg en 
Centrum Kanaleneiland was reeds in 1960 
afgerond en die van Nieuw Laakhaven ging 
vanaf 1985 van start. Dit betekent dat de periode 
tussen 1960 en 1985 onderbelicht is gebleven. Bij 
de selectie van de casestudies was de verwach-
ting dat bij de planvorming van Centrum Leyweg 
en Centrum Kanaleneiland sprake zou zijn van 
een sterke sturing van de Rijksoverheid. Dit bleek 
(nog) niet het geval te zijn. In de periode tussen 
1960 en 1985 heeft het Rijk door middel van de 
nota’s der Ruimtelijke ordening en wetgeving op 
het gebied van detailhandel (zoals de verplich-
ting voor DPO’s en het PDV-beleid) invloed 
uitgeoefend op de ruimtelijk-economische 
inrichting van Nederland. Ook de invloed van de 
Provincies was in deze tijd aanzienlijk. Waar-
schijnlijk heeft deze sturing van de hogere 
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overheden ook invloed gehad op de planvorming 
en ontwikkeling van de nieuwe centra die in deze 
periode zijn ontstaan. Het verdient daarom 
aanbeveling om aanvullend onderzoek te 
verrichten naar de ontwikkeling van nieuwe 
centra in de periode tussen 1960 en 1985. 
Daarnaast dient bij voorkeur aanvullend 
onderzoek plaats te vinden naar de verschillende 
typen nieuwe centra. Het ontstaan van Centrum 
Leyweg en Centrum Kanaleneiland is een direct 
gevolg van grootschalige uitbreidingswijken. De 
nieuwe centra zijn hier primair ontwikkeld voor 
de verzorging van de betreffende bewoners. De 
uitbreidingsgebieden zijn het ruimtelijke 
resultaat van de ambitie van de steden voor het 
oplossen van de woningnood en, mede hierdoor, 

de versterking van de ruimtelijk-economische 
positie. Ook de ontwikkeling van Leidsche Rijn 
Centrum komt uit deze ambitie voort. Maar in 
vergelijking met Centrum Leyweg en Centrum 
Kanaleneiland was hier het versterken van de 
ruimtelijk-economische positie van de stad nog 
sterker aanwezig. Dit kreeg gestalte door de 
planning van een nieuw centrum met een 
Randstedelijke positie, vooral door hier te 
streven naar een substantieel kantorenprogram-
ma en voorzieningen met een regionale aantrek-
kingskracht. De ontwikkeling van Nieuw 
Laakhaven is primair het resultaat van de 
ambitie om de ruimtelijk-economische positie 
van de stad te versterken. Vooral door de 
ontwikkeling van werkgelegenheid en toename 

Het ontstaan van Centrum Leyweg en Centrum Kanaleneiland is een direct gevolg van grootschalige 
uitbreidingswijken. De nieuwe centra zijn hier primair ontwikkeld voor de verzorging van de betreffende 
bewoners: Centrum Kanaleneiland
Bron: Auteur
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van bestedingen van consumenten in de Haagse 
detailhandel. 
De gemeenten Den Haag en Utrecht waren 
proactief in het bepalen waar de uitbreidingen 
van het stedelijk gebied plaats zouden vinden, 
ook al hadden deze voor een deel betrekking op 
het grondgebied van buurgemeenten. Een 
achterliggende doelstelling was om deze 
gebieden uiteindelijk te annexeren. De locatie-
keuze van de nieuwe centra in de uitbreidingsge-
bieden werd tevens door de stadsbestuurders en 
hun ambtenaren bepaald. Hierbij was, zoals de 
casestudies Leidsche Rijn en Nieuw Laakhaven 
uitwijzen, van belang dat deze locaties binnen de 
eigen gemeentegrenzen waren gesitueerd. Dit 
hangt samen met de constatering van Stone 

(1986) dat politici bij hun beslissingen altijd de 
belangen van hun electoraat in de gaten houden. 
Ook het initiële programma, de ruimtelijk-func-
tionele inrichting en het stedenbouwkundig 
ontwerp van de nieuwe centra werden in sterke 
mate bepaald door de steden. Dit was vooral het 
geval in de periode van de wederopbouw. Met 
name de ambtenaren waren bepalend voor de 
planvorming. Dit is in lijn met Elkin (1987) die 
constateerde dat ambtenaren veel invloed 
hebben binnen de stedelijke politiek. 

Zowel in de periode van de wederopbouw als in 
het tijdperk van liberalisering heeft het Rijk 
nauwelijks invloed uitgeoefend op de ontwikke-
ling van nieuwe centra. Zij delegeerde deze 

Bij de nieuwe centra die in het tijdperk van liberalisering tot stand kwamen, was de invloed van private 
partijen en eindgebruikers groter dan in de wederopbouw, maar minder groot dan binnen het paradigma 
van liberalisering verwacht mag worden: artist impression Leidsche Rijn Centrum
Bron: ASR Vastgoed Ontwikkeling
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bevoegdheden aan de Provincies. Deze probeer-
den actief invloed uit te oefenen op de planvor-
ming, maar per saldo had dit weinig resultaat. 
Dit was ook het geval met de (invloed van de) 
stadsregio’s.
In het tijdperk van liberalisering was er sprake 
van diverse (intergouvernementele) coalities. Zo 
vormde de gemeente Utrecht een coalitie met de 
buurgemeenten, de Kamer van Koophandel, de 
Rijksuniversiteit Utrecht en het Rijk met het doel 
om de positie van Utrecht in de Randstad te 
versterken. Deze coalitie was succesvol en leidde 
o.a. tot een akkoord en financiering van de 
ontwikkeling van Leidsche Rijn. De gemeenten 
Den Haag en Utrecht gingen daarnaast inter-
gouvernementele coalities aan met het Rijk om 
zo financiële middelen te verkrijgen voor het 
afdekken van de onrendabele top van de beoogde 
stedelijke ontwikkelingen. Het betrof hier vooral 
de realisatie van de Haagse Hogeschool en de 
integratie van de A2. In beide gevallen verstrek-
te het Rijk substantiële financiële bijdragen, 
zonder dat hier inhoudelijke bemoeienis met de 
planvorming tegenover stond. 

In de periode van de wederopbouw hadden de 
private partijen vrijwel geen invloed in de 
initiatieffase van de ontwikkeling van nieuwe 
centra. Zowel het programma als het steden-
bouwkundig plan van Centrum Leyweg en 
Centrum Kanaleneiland kwamen (in opdracht 
van) de lokale overheden tot stand. Initiatieven 
van de betrokken bedrijven Zwolsman en Van 
Waning & Co werden niet gehonoreerd. Deze 
bedrijven functioneerden uitsluitend als 
uitvoerende partijen voor de bouw van deze 
nieuwe centra. Ook de eindgebruikers en 
beleggers hadden in deze tijd nauwelijks invloed 
op de planvorming.
Bij de nieuwe centra die in het tijdperk van 
liberalisering tot stand kwamen, was de invloed 
van de private partijen en de eindgebruikers 
groter. Maar deze invloed was minder groot dan 
binnen het paradigma van liberalisering 
verwacht mag worden. In Den Haag ging de 
gemeente in de initiatieffase coalities aan met 

projectontwikkelaars en de HHS. Wel bepaalde 
de gemeente de globale ruimtelijk-functionele 
inrichting en het programma van het Laakha-
vengebied. Binnen de diverse deelgebieden 
hadden de marktpartijen echter aanzienlijke 
invloed op het uiteindelijke programma, de 
branchering en het ontwerp. In Utrecht maakte 
Corio gebruik van haar strategische positie in 
het Stationsgebied om vroegtijdig in het planpro-
ces positie te verkrijgen als eindbelegger van het 
winkelvastgoed in Leidsche Rijn Centrum. 
Uiteindelijk heeft Corio hierdoor aanzienlijke 
invloed gehad op de planvorming van het 
winkelcentrum. Dit was echter niet het geval 
met de projectontwikkelaars van het kernwin-
kelgebied: ASR Vastgoed en Vesteda. Deze 
werden geconfronteerd met een dichtgetimmerd 
programma en stedenbouwkundig plan. In de 
overige deelgebieden van Leidsche Rijn Cen-
trum hadden de projectontwikkelaars meer 
invloed op de ontwikkeling. Dit hing sterk samen 
met het ontstaan van de crisis op de vastgoed-
markt waardoor de private partijen zeer 
terughoudend waren om deze gebieden te 
ontwikkelen.
In Nieuw Laakhaven en Leidsche Rijn Centrum 
is het programma in de loop van de planningspe-
riode sterk toegenomen. Dit werd zowel 
veroorzaakt door de private partijen als door de 
stedelijke overheden.

10.3 » Toetsing van de hypothesen

Op basis van de uitkomsten van de vier casestu-
dies vindt in deze paragraaf toetsing plaats van 
de hypothesen. In het onderzoek staan twee 
hypothesen centraal. De eerste hypothese Door 
de sterke (financiële) invloed van het Rijk op het 
stedelijk bestuur in de jaren vijftig en zestig zijn in 
deze periode nieuwe centra ontwikkeld met een 
programma voor centrumstedelijke functies dat in 
aard en omvang het midden hield tussen dat in het 
stadscentrum en de wijkcentra is getoetst op 
basis van de casestudies Centrum Leyweg en 
Centrum Kanaleneiland. Hiervoor zijn vijf 
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indicatoren gehanteerd. Deze hebben betrek-
king op de invloed van het Rijk op de planvor-
ming en programmering. Deze invloed resul-
teert naar verwachting in de ontwikkeling van 
nieuwe centra die passen binnen de hiërarchie 
van centra op basis van de centrale-plaatsen-
theorie van Christaller. De hypothese wordt 
aangenomen als uit de onderzoeksresultaten van 
de casestudies blijkt dat er sprake is van 
geldigheid van minimaal vier van de volgende 
vijf indicatoren (zie paragraaf 4.4.1 voor een 
uitgebreide beschrijving).
Van de eerste indicator Het aandeel van de 
rijksfinanciering in de inkomsten van gemeenten 
in de jaren vijftig en zestig was substantieel groter 

dan vanaf de jaren tachtig is reeds in paragraaf 
5.5 aangetoond dat dit inderdaad het geval was. 
Van de tweede indicator Het stedelijk beleid voor 
de ontwikkeling van het nieuwe centrum was in 
lijn met het Rijksbeleid was geen sprake. Zowel de 
planvorming van Centrum Leyweg als van 
Centrum Kanaleneiland vond plaats voor 1960. 
In deze periode was er nog nauwelijks sprake 
van nationaal of provinciaal beleid op het gebied 
van ruimtelijke ordening en winkelplanning. In 
1960 publiceerde het Rijk pas de Eerste Nota 
over de Ruimtelijke Ordening. De winkelplan-
ning in deze periode beperkte zich tot de Studie 
betreffende winkelfrequentie en de winkelsprei-
ding van het Ministerie van Wederopbouw en 

Doordat de lokale overheid vanaf de jaren tachtig in toenemende mate zelf inkomsten moest genereren, 
streefde deze samen met de private partijen naar optimalisatie van de opbrengsten uit stedelijke ontwikke-
ling waardoor het aandeel van winkels en kantoren in nieuwe centra in deze periode relatief groot is: Den 
Haag Megastores
Bron: Auteur
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Volkshuisvesting (1951). Deze studie beperkte 
zich tot kengetallen voor het aantal buurt- en 
wijkwinkels per 1.000 inwoners. De steden 
weken fors af van deze kengetallen. Bovendien 
was ook op stedelijk niveau geen sprake van 
beleid voor nieuwe centra. De derde indicator is 
dat de samenstelling van het functiepakket in het 
nieuwe centrum het midden hield tussen dat in de 
binnenstad en de omliggende wijkcentra. Dit was 
zowel het geval bij Centrum Leyweg als in 
Centrum Kanaleneiland. In beide gebieden lag 
bij de oplevering het aantal functies tussen dat 
van de binnenstad en de omliggende wijkcentra. 
De vierde indicator is dat het nieuwe centrum in 
deze periode een winkelmetrage verkoopvloerop-
pervlak had dat groter was dan 10.000 m2 bvo. Dit 
was zowel bij de oplevering van Centrum 
Leyweg (23.000 m2) als Centrum Kanaleneiland 
(12.000 m2) het geval. Van de vijfde indicator Het 
Rijk had invloed op de totstandkoming van het 
definitieve functionele programma was geen 
sprake. Het Rijk bleef op afstand en oefende geen 
invloed uit op de programmering van Centrum 
Leyweg en Centrum Kanaleneiland. Waar-
schijnlijk hing dit samen met het feit dat de 
gemeente geen beroep kon doen op specifieke 
Rijksuitkeringen voor de ontwikkeling van deze 
gebieden.
Bij de planvorming van Centrum Leyweg en 
Centrum Kanaleneiland is sprake van geldigheid 
van slechts drie van de vijf indicatoren. Dit 
betekent dat de eerste hypothese wordt verwor-
pen. Weliswaar hield het programma van 
Centrum Leyweg en Centrum Kanaleneiland 
naar aard en omvang het midden tussen dat van 
het stadscentrum en de omliggende centra. 
Maar dit was geen gevolg van een sterke invloed 
van het Rijk op het stedelijk bestuur. Niet het 
Rijk maar de gemeenten bepaalden het program-
ma van deze nieuwe centra. Bovendien hanteer-
de het Rijk in deze periode nog geen ruimtelijk of 
distributieplanologisch beleid.
Tegen deze achtergrond kan de hypothese als 
volgt aangepast worden: Door het ontbreken van 
Rijksbeleid op het gebied van ruimtelijke ordening 
en distributieplanologie in de jaren vijftig en zestig 

en omdat er geen sprake was van specifieke 
Rijksuitkeringen voor de ontwikkeling van 
commercieel vastgoed, waren vooral de lokale 
overheden bepalend voor het ontstaan van nieuwe 
centra. 

De tweede hypothese Doordat vanaf de jaren 
tachtig de (financiële) invloed van de private 
partijen op de stedelijke ontwikkeling sterk is 
toegenomen is het aandeel van winkels in nieuwe 
centra die in deze periode zijn ontstaan relatief 
groot is getoetst op basis van de casestudies 
Nieuw Laakhaven en Leidsche Rijn Centrum. 
Deze hypothese wordt aangenomen als uit de 
onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van 
een toename van het verdienvermogen van de 
lokale overheid. Ook dienen de private partijen 
een leidende rol te hebben in het planvormings-
proces door een vroegtijdige betrokkenheid in 
de planvorming en door opdrachtgever te zijn 
voor de planologische en stedenbouwkundige 
ontwikkeling van het gebied. Tot slot zou er 
sprake zijn van het streven naar een relatief 
groot metrage detailhandel, omdat aan deze 
vorm van vastgoed het meeste verdiend kan 
worden. Deze hypothese wordt aangenomen als 
er sprake is van geldigheid van zes of meer van 
de volgende acht indicatoren:
Van de eerste indicator Het aandeel van private 
financiering in de inkomsten van gemeenten is 
vanaf de jaren tachtig toegenomen is in paragraaf 
5.5 aangetoond dat dit inderdaad het geval was. 
De tweede indicator Tussen de stedelijke overheid 
en private partijen is in de initiatieffase sprake van 
een officiële samenwerkingsconstructie verschilt 
per casestudy. In Nieuw Laakhaven werden in 
de initiatieffase samenwerkingsconstructies 
gesloten tussen de gemeente en de private 
partijen. Maar in Leidsche Rijn Centrum was dit 
alleen het geval bij de ontwikkeling van Leidsche 
Rijn Centrum Noord. Voor het overgrote deel 
van het plangebied was de planvorming reeds in 
een vergevorderd stadium voordat de gemeente 
samenwerking zocht met private partijen en 
diende er alleen nog een uitgifte-overeenkomst 
tot stand te komen. De derde indicator De private 
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partijen zijn opdrachtgever van de marktonder-
zoeks- en adviesbureaus bleek niet van toepas-
sing. Zowel in Nieuw Laakhaven en Leidsche 
Rijn Centrum was de gemeente de opdrachtge-
ver van de planologische adviesbureaus. Ook van 
de vierde indicator De private partijen stellen het 
stedenbouwkundige plan op was geen sprake. 
Zowel in Nieuw Laakhaven als Leidsche Rijn 
Centrum had de gemeente, voordat de private 
partijen de arena betraden, reeds een (globaal) 
stedenbouwkundig plan op laten stellen en haar 
stempel gezet op de ruimtelijk-functionele 
inrichting van deze gebieden. Een uitzondering 
hierop is het eerste stedenbouwkundige plan 
voor Leidsche Rijn Centrum Noord dat werd 
afgestemd op de plannen voor de Belle van 
Zuylen, een project dat niet werd voortgezet. 
Ook het tweede stedenbouwkundige plan voor 
Leidsche Rijn Centrum Noord werd afgestemd 
op de planvorming van AM voor Capgemini en 
de doelgroepengarage. De vijfde indicator Het 
totale metrage winkelvloeroppervlak op het 
moment van realisatie van het nieuwe centrum 
moet groter zijn dan 50.000 m2 bvo is wel het 
geval voor Nieuw Laakhaven waar circa 120.000 
m2 bvo aan winkels is ontwikkeld, maar niet 
voor Leidsche Rijn Centrum waar 47.000 m2 is 
gepland. Ook de zesde indicator Het aandeel 
detailhandel in het nieuwe centrum moet groter 
zijn dan 15% van het totale vloeroppervlak (bvo) 
verschilt per casestudy. In Nieuw Laakhaven is 
het totale metrage detailhandel bij benadering 
een kwart van het totale programma dat hier is 
gerealiseerd, terwijl dit in Leidsche Rijn 
Centrum bijna 10% is. De zevende indicator De 
nieuwe centra die in de jaren vijftig en zestig 
ontwikkeld zijn hebben een kleiner metrage 
detailhandel dan de nieuwe centra die vanaf de 
jaren negentig zijn ontwikkeld is het geval. Het 
metrage detailhandel van de casestudies uit de 
jaren vijftig en zestig bedroeg bij oplevering 
12.000 m2 en 23.000 m2 en, terwijl dit bij de 
nieuwe centra die vanaf de jaren negentig zijn 
ontwikkeld ruim 47.000 m2 en 100.000 m2 
bedroeg. Tot slot is in beide casestudies sprake 
van de achtste indicator Vanaf de aanvang van 

het ontwikkelingsproces tot aan de besluitvorming 
van het definitieve programma is het te realiseren 
winkelvloeroppervlak (bvo) toegenomen. In 
Nieuw Laakhaven is gedurende het planvor-
mingsproces het winkelmetrage toegenomen 
van circa 35.000 m2 tot circa 120.000 m2. In 
Leidsche Rijn Centrum nam dit toe van circa 
20.000 tot 47.000 m2.
Bij beide casestudies is sprake van drie van 
toepassing zijnde indicatoren. Daarnaast zijn er 
drie indicatoren die alleen op Nieuw Laakhaven 
van toepassing zijn. Dit betekent dat er geen 
sprake is van de vereiste zes indicatoren 
waardoor de tweede hypothese wordt verwor-
pen. De verklaring hiervoor is dat weliswaar het 
winkelareaal van de nieuwe centra in de periode 
van liberalisatie relatief groot is, maar dat dit 
niet alleen voortkomt uit de toegenomen 
(financiële invloed) van de private partijen. Ook 
de gemeenten hebben een substantiële invloed 
gehad op de uitbreiding van het winkelareaal. 
Zowel in Nieuw Laakhaven als Leidsche Rijn 
Centrum heeft de gemeente actief bevorderd dat 
het winkelmetrage werd opgehoogd om zo het 
resultaat van de grondexploitatie te verbeteren. 
Op basis van deze constatering kan de tweede 
hypothese als volgt worden aangepast: Doordat 
de lokale overheid vanaf de jaren tachtig in 
toenemende mate zelf inkomsten moest genereren 
streefde deze, tezamen met de private partijen, 
naar optimalisatie van de opbrengsten uit 
stedelijke ontwikkeling waardoor het aandeel van 
winkels en kantoren in nieuwe centra in deze 
periode relatief groot is.

10.4 » Reflectie

In dit laatste onderdeel vindt reflectie plaats op 
de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. 
Hierbij worden suggesties gedaan voor nader 
onderzoek. Allereerst wordt teruggeblikt op de 
planning van de eerste generatie nieuwe centra 
in de periode van wederopbouw. Vervolgens 
komt de planvorming van nieuwe centra in het 
tijdperk van liberalisering aan bod. Hierbij ligt 
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het accent op de rol van ‘de ondernemende 
overheid’. Daarna wordt de spanning beschreven 
tussen de ontwikkeling van nieuwe centra en de 
ruimtelijk-economische positie van de binnen-
steden. Tot slot vindt een beschouwing plaats 
over de planvorming van nieuwe centra in 
Nederland en wordt er een relatie gelegd met de 
theorie over het ontstaan van nieuwe centra.

10.4.1 »  Het ontstaan van nieuwe centra 
tijdens de wederopbouw

Opvallend is dat de planning van de uitbrei-
dingsgebieden, die uiteindelijk resulteerde in de 
ontwikkeling van de eerste generatie nieuwe 
centra, reeds ver voor de Tweede Oorlog is 
geïnitieerd. Zowel in Den Haag als Utrecht 
kwamen de eerste versies van de uitbreidings-
plannen medio jaren twintig tot stand. Dit 
voortraject in de planvorming stond daarom los 
van de wederopbouw. De eerste fasen van de 
nieuwe centra Leyweg en Kanaleneiland zijn 
rond 1960 gerealiseerd. Dit betekent dat de totale 
periode van planning en realisatie maar liefst 
zo’n 35 jaar heeft geduurd. De planning en 
realisatie van de nieuwe centra zelf vond wel 
volledig plaats in de periode van wederopbouw 
en had een doorlooptijd van circa 15 jaar. Volgens 
Siraa (1989) werd na de Tweede Wereldoorlog 
ingezet op een geordende wederopbouw die zich 
kenmerkte door een vast plan, krachtig centraal 
geleide en op de behoefte gerichte bouwactivitei-
ten die door het Rijk werden gecontroleerd. 
Bovendien was in deze periode de Rijksdienst 
voor het Nationale Plan ingesteld en lag het 
zwaartepunt van de Volkshuisvesting bij het 
Rijk, dat bovendien de belangrijkste financier 
was van de wederopbouw. Ondanks dat het Rijk 
in deze periode over de mogelijkheid beschikte 
om tot op detailniveau invloed uit te oefenen op 
de ontwikkeling van Den Haag Zuidwest en 
Centrum Leyweg in het bijzonder, koos het Rijk 
er bewust voor om deze bevoegdheden te delege-
ren aan de Provincie. Ook bij de planvorming 
van Kanaleneiland bleef het Rijk op afstand. De 

verklaring voor deze houding is drieledig. In de 
eerste plaats kwam de uitbreiding van Den Haag 
Zuidwest en Kanaleneiland in een periode tot 
stand waarin nog geen sprake was van nationaal 
ruimtelijk beleid. Toen in 1960 de (Eerste) Nota 
der Ruimtelijke Ordening in Nederland ver-
scheen, was de planvorming van Centrum 
Leyweg en Centrum Kanaleneiland al groten-
deels afgerond. Ook op het gebied van distribu-
tieplanning was er (nog) geen Rijksbeleid. Dit 
betekent dat er voor 1960 geen nationale sturing 
plaatsvond op basis van de winkelhiërarchie van 
Christaller, ondanks dat deze al wel eerder was 
toegepast bij de planning van de Noordoostpol-
der. In de tweede plaats stond het Ministerie van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting (1949c) op 
het standpunt dat structuurplannen niet op basis 
van de Woningwet vastgesteld behoefden te 
worden, maar het kader vormden voor partiële 
uitbreidingplannen. Hiervoor dienden GS 
goedkeuring te verlenen. Het onderzoek van 
structuurplannen, die als toetsingkader dienden 
voor de beoordeling van uitbreidingsplannen, 
kon daarom volgens het Ministerie beter door de 
Provincie plaatsvinden. In de derde plaats 
richtte de invloed van het Rijk zich primair op de 
woningbouw daar deze voor een deel werd 
gefinancierd door middel van specifieke 
uitkeringen. Voor de ontwikkeling van centrum-
functies waren er geen specifieke uitkeringen. 
Hierdoor hadden de lokale overheden volledig de 
vrije hand in de planvorming. Dit betekent dat 
het Rijk, ondanks dat het de primaire financier 
was van de lokale overheden, in deze periode 
nauwelijks invloed heeft gehad op de planning 
en ontwikkeling van nieuwe centra. Van de 
veronderstelling dat door de invloed van het Rijk 
de centrale-plaatsentheorie van Christaller het 
leidende principe was voor de ruimtelijke 
ordening blijkt dan ook geen sprake te zijn. Het 
Rijk speelde wel een belangrijke rol bij het 
wijzigen van de gemeentegrenzen waardoor de 
steden hun grondgebied uit konden breiden.
Ook de provincies hadden in de periode van 
wederopbouw nog geen ruimtelijk en distribu-
tieplanologisch beleid. De toetsing van de 
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uitbreidingsplannen bevond zich bovendien nog 
in de kinderschoenen. Dit resulteerde bijvoor-
beeld in provinciale reacties die gedetailleerder 
waren dan van een hogere overheid verwacht 
mag worden. Zo gaven GS van de provincie 
Utrecht (1959) bijvoorbeeld geen toestemming 
voor de vrijstellingsbevoegdheid van B&W van 
de gemeente Utrecht voor de bouw van transfor-
matorhuisjes, telefooncellen en soortgelijke 
gebouwtjes omdat de Provincie van mening was 
dat deze buiten het zicht op de bouwstroken 
gerealiseerd moesten worden. Dit gedrag werd 
in de gemeenteraad van Utrecht (1958) gehekeld. 
Per saldo was de invloed van de Provincies op de 
uitbreidingslocaties minimaal. Op de planning 
van nieuwe centra hadden de Provincies in het 

geheel geen invloed. Door het ontbreken van 
enige vorm van ruimtelijk beleid of winkelplan-
ning door het Rijk of de Provincies was er in 
deze periode geen sprake van afstemming van 
de locaties van nieuwe centra ten opzichte van 
de historische centra en van elkaar. Dit bevestigt 
de indruk (zie hoofdstuk 1) dat nieuwe centra op 
een ongecoördineerde wijze tot stand zijn 
gekomen.
Aangezien het voorliggende onderzoek zich met 
betrekking tot het provinciale beleid heeft 
beperkt tot Zuid-Holland en Utrecht is het 
mogelijk dat er in deze periode in de andere 
Provincies wel sprake was van ruimtelijk en of 
distributieplanologisch beleid. Nader onderzoek 
kan dit uitwijzen.

Door het ontbreken van enige vorm van ruimtelijk beleid of winkelplanning door het Rijk of de provincies 
was er in de periode van wederopbouw geen sprake van afstemming van de locaties van nieuwe centra ten 
opzichte van de historische centra en van elkaar: structuurplan Utrecht (1954)
Bron: PA GS 1201 4170 nr. 3
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De planning en ontwikkeling van nieuwe centra 
in de periode van wederopbouw was uitsluitend 
een lokale aangelegenheid en ook bij de steden 
was er geen sprake van distributieplanologisch 
beleid en toepassing van de winkelhiërarchie 
van Christaller. De nieuwe centra waren het 
resultaat van de wijkgedachte van Bos (1946). 
Hierbij werd wel onderscheid gemaakt tussen 
wijk- en buurtcentra, maar het stadsdeel had 
slechts een organisatorische betekenis. Als 
gevolg hiervan zijn Centrum Leyweg en 
Centrum Kanaleneiland dan ook niet gepland als 
stadsdeelcentrum, maar als wijkcentrum. Dit 
had als consequentie dat functies op het niveau 
van de stad of het stadsdeel niet automatisch in 
deze centra werden gepland, maar veelal 
verspreid langs de hoofdroutes. Dit hing ook 
samen met het monocentrische karakter dat de 
steden in die tijd nog hadden en met het functio-
nalisme waarbij er scheiding plaatsvond tussen 
wonen, werken en winkelen. Hierdoor kregen 
Centrum Leyweg en Centrum Kanaleneiland 
vooral een functie als verzorgingscentrum en 
niet als werklocatie. Kantoren zijn hier slechts in 
beperkte mate gerealiseerd. Dit verklaart ook de 
situering van deze nieuwe centra temidden van 
woonwijken op enige afstand van het netwerk 
van Rijkswegen en spoorlijnen. Aangezien de 
verzorgende functie bij de eerste drie generaties 
nieuwe centra centraal staat, is dit tevens een 
verklaring voor de incomplete functionele 
samenstelling van deze nieuwe centra.

10.4.2 »  Het ontstaan van nieuwe centra 
in de periode van liberalisering

Ook in de periode van liberalisering waren het 
de lokale overheden die het initiatief namen voor 
de ontwikkeling van nieuwe centra. Het Rijk 
bleef hierbij op afstand. In dit tijdperk was er wel 
sprake van nationaal beleid op het gebied van 
ruimtelijke ordening en detailhandel. Utrecht en 
Den Haag hadden echter een pro-actieve rol in 
het bijstellen van dit beleid. Zo kreeg de regio 
Utrecht het voor elkaar om een Randstedelijke 

positie te verwerven en droeg de ontwikkeling 
van grootschalige winkels in Nieuw Laakhaven 
in Den Haag waarschijnlijk bij aan de liberalise-
ring van het nationale detailhandelsbeleid dat 
simultaan tot stand kwam. Dit betrof het beleid 
voor geconcentreerde grootschalige detailhan-
delsvestigingen (GDV) waarmee het Rijk in 1993 
tegemoet kwam aan de wens van de (internatio-
nale) grootwinkelbedrijven voor schaalvergro-
ting. 

De lokale overheden gingen gelegenheidscoali-
ties aan met het Rijk om steun te verkrijgen voor 
versterking van hun ruimtelijk-economische 
positie door (her)ontwikkeling van stedelijke 
gebied. Tevens om hiervoor een bijdrage te 
ontvangen voor het afdekken van de onrendabe-
le top op de grondexploitatie. 
In deze periode van liberalisatie bepaalden de 
gemeenten ook nog steeds het initiële program-
ma van de nieuwe centra en het (globale) 
stedenbouwkundig plan. Het programma was 
lang niet altijd gebaseerd op marktonderzoek. In 
vergelijking met de periode van wederopbouw 
hadden de private partijen wel aanzienlijk meer 
invloed op de planvorming. De lokale overheden 
gingen samenwerkingsconstructies met ze aan 
om de beoogde stedelijke ontwikkeling te 
financieren en te realiseren. De vorming van 
dergelijke coalities is in lijn met de constatering 
van de VROM-raad (2004) dat er in deze periode 
door een veranderd samenspel van ideologische, 
culturele en financiële achtergronden minder 
ruimte was voor hiërarchische sturing vanuit de 
overheid en dat er vooral behoefte bestond aan 
een overheid die meestuurt. De overheid nam 
voortaan deel in coalities. Dit werd ‘new 
governance’ genoemd. De rol van de overheid 
verschoof van restrictieve, faciliterende plan-
ning naar ontwikkelend, ondernemend plannen 
(Gualini, 2001; Salet e.a., 2003; Swyngedouw, 
2005).
Deze samenwerking tussen de lokale overheden 
en private partijen kan volgens Korthals Altes 
e.a. (2004) en het ministerie van VROM e.a. 
(2009) in drie varianten plaatsvinden. De eerste 
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variant betreft publieke ontwikkeling met 
uitvoering door private partijen. De overheid 
(gemeente) verwerft alle gronden en draagt zorg 
voor de planvorming en de grondexploitatie. De 
inbreng van private partijen beperkt zich tot het 
uitvoeren van het door de gemeente opgestelde 
plan. De tweede variant betreft publiek-private 
samenwerking. Deze kenmerkt zich doordat in 
de projectfase sprake is van enig vorm van 
risicodeling. Binnen deze vorm van samenwer-
king is sprake van een gemeenschappelijke 
grondexploitatie. De derde variant betreft een 
geheel private ontwikkeling binnen een publiek-
rechtelijk kader. Bij de ontwikkeling van 
Laakhaven Hollands Spoor en Leidsche Rijn 
Centrum was sprake van publieke ontwikkeling 
en private uitvoering. In Laakhaven Centraal 
van private ontwikkeling binnen een publiek-
rechtelijk kader. Aangezien er geen sprake is 
geweest van een gemeenschappelijke grondex-
ploitatie was er volgens deze indeling geen 
sprake van een publiek-private samenwerking. 
Overigens werd dit bij de ontwikkeling van 
Laakhaven Hollands Spoor door de betrokkenen 
wel zo genoemd. 

Bij de meeste deelgebieden in de casestudies zijn 
de projectontwikkelaars door de lokale overhe-
den aangetrokken op basis van een selectiepro-
ces. Hierbij werd een visie gevraagd van de 
ontwikkelaar op het project. Om binnen te 
komen bewogen de ontwikkelaars sterk mee met 
de planvorming die voorlag. Na de onderteke-
ning van het samenwerkingscontract werd pas 
getracht om dit om te buigen naar een marktcon-
form concept. Hierbij werd gestreefd naar het 
verlagen van de grondprijs en het reduceren van 
risico’s. Dit spel werd soms hard gespeeld. 
Overigens niet alleen door de private partijen, 
maar ook door de gemeentelijke overheden. 
De lokale overheden werkten vooral samen met 
projectontwikkelaars. Voor de planvorming 
lieten de gemeenten zich ondersteunen door 
externe adviseurs die substantiële invloed 
hadden op het programma en ontwerp. De 
kleine eindgebruikers zoals bewoners en kleine 

kantoorhoudende bedrijven hadden weinig 
invloed op de planontwikkeling. De grote 
eindgebruikers hadden dit wel. Bijvoorbeeld de 
HHS en Gamma in Nieuw Laakhaven en Cap 
Gemini in Leidsche Rijn Centrum. Bovendien 
bepaalden de grote eindgebruikers in belangrijke 
mate de haalbaarheid van de projecten. Als deze 
het vastgoed niet af wilden nemen, ontstonden 
grote problemen. Zo stelde ASR Vastgoed begin 
2014 voor om het kernwinkelgebied van 
Leidsche Rijn Centrum drastisch te verkleinen 
omdat er door de economische crisis en de 
concurrentie van internet onvoldoende belang-
stelling was bij de winkelketens voor de afname 
van het winkelvastgoed. 
De invloed van de beleggers was over het 
algemeen beperkt. Een uitzondering vormt 
Corio die door gebruik te maken van haar 
strategische vastgoedpositie in het Stationsge-
bied in Utrecht al vroeg aan tafel zat bij de 
planvorming van Leidsche Rijn Centrum. Dit 
was echter een uitzonderlijke constructie 
(althans, binnen de vier casestudies).

Het is wonderlijk dat in het tijdperk van liberali-
sering de lokale overheid toch nog zo’n grote 
invloed heeft gehad op de ontwikkeling van 
nieuwe centra. Hier zijn verschillende verklarin-
gen voor. In de eerste plaats zijn nieuwe centra 
grootschalige en complexe projecten met zulke 
grote risico’s dat deze niet zomaar door de markt 
werden opgepakt. Mogelijk hadden de private 
partijen in deze periode meer invloed op de 
ontwikkeling van kleine en minder ingewikkelde 
projecten. In de tweede plaats hing de sterke 
invloed van de gemeentelijke overheid samen 
met het feit dat de geplande nieuwe centra 
kampten met een forse onrendabele top waar-
door de ontwikkeling financieel niet haalbaar 
was. Om deze af te dekken was het van belang 
om additionele financiële middelen te verkrijgen. 
Dit vroeg om een actieve opstelling van de lokale 
overheid. De derde factor betreft de cultuur 
binnen de gemeentelijke organisaties. Ondanks 
dat er sprake was van een nieuw paradigma lijkt 
het diffusieproces van de liberalisatie binnen de 
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stedelijke ontwikkeling traag te zijn verlopen. 
Hierdoor bleven de gemeentelijke ambtenaren 
nog lange tijd directief opereren. Vooral 
Leidsche Rijn Centrum is hiervan een duidelijk 
voorbeeld. De vierde verklaring is die van de 
ondernemende overheid. Doordat gemeenten in 
het tijdperk van liberalisatie veel minder 
reguliere inkomsten ontvingen van de Rijksover-
heid waren ze genoodzaakt om andere fondsen 
te verwerven. Enerzijds kreeg dit gestalte door 
gelegenheidscoalities aan te gaan met het Rijk 
ten behoeve van specifieke subsidies. Anderzijds 
was de verkoop van grond een belangrijke 
inkomstenbron om de beoogde ontwikkelingen 
mogelijk te maken. Als gevolg hiervan streefden 
de gemeenten naar optimalisatie van de inkom-
sten in de grondexploitatie. Enerzijds door 
voorkeur te geven aan functies met hoge 
grondopbrengsten zoals winkels en kantoren en 
anderzijds door het programma op te hogen. In 
veel gevallen waren deze wijzigingen niet 
gebaseerd op marktonderzoek. Zo werden in 
Laakhaven Hollands Spoor Amstelland Vast-
goed en Wilma Vastgoed door de gemeente Den 
Haag (1990) aangezet om het programma op te 
hogen om zo het tekort op de grondexploitatie 
terug te brengen. In Laakhaven Centraal werd 
het tekort op de grondexploitatie teruggebracht 
door een deel van het reguliere bedrijventerrein 
te bestemmen voor kantoren die aanzienlijk 
meer zouden opbrengen dan bedrijfsruimten 
(Will,1996a). Bij de ontwikkeling van de Mega-
stores was in een sideletter opgenomen dat ABN 
AMRO en Volker Stevin zouden streven naar 
optimalisering van de commerciële waarde door 

vergroting van het bouwvolume en wijziging 
van de functieverdeling. De gemeente zou 
hiervan mee profiteren door een bijdrage van 
20% van de grondopbrengst (Gemeenteraad Den 
Haag, 1995c; B&W Den Haag, 1995). De gemeen-
te Utrecht verdubbelde het winkel-, horeca- en 
leisureprogramma van Leidsche Rijn Centrum 
zonder noemenswaardige invloed van de private 
partijen (PLR 1997c; Gemeente Utrecht, 2013c). 
De gemeente deed dit onder andere om de 
inkomsten uit de grondexploitatie toe te laten 
nemen (Van der Poel, 2013).

De gemeenten gedroegen zich in deze periode 
van liberalisatie als commerciële partijen. Hierin 
schuilt een potentieel gevaar, vooral omdat de 
overheid over het algemeen niet in direct contact 
staat met de eindgebruikers. Meestal was de 
wijziging en toename van het programma door 
de steden ook niet gebaseerd op marktonder-
zoek. Hierdoor was het onduidelijk of het 
geambieerde programma ook daadwerkelijk 
afgezet kon worden. Indien de private partijen in 
de gelegenheid zijn om het programma te 
wijzigen, kan dit waar nodig afgestemd worden 
op de marktbehoefte. Echter, bij de ontwikkeling 
van Laakhaven Hollands Spoor werden de 
ontwikkelaars door de gemeente gedwongen 
om, ondanks het gebrek aan marktruimte, toch 
het afgesproken metrage te ontwikkelen (REO, 
1994s en 1994v). Ook voor het kernwinkelgebied 
van Leidsche Rijn Centrum werden de ontwik-
kelaars, ondanks het instorten van de vastgoed-
markt, gehouden aan de ontwikkeling van het 
oorspronkelijk afgesproken metrage. In deze 

Tabel 10.4.1 Samenwerkingsvorm gemeenten en private partijen Nieuw Laakhaven en Leidsche Rijn 
Centrum

Laakhaven 
Hollands Spoor

Laakhaven
Centraal

Leidsche Rijn 
Centrum

Publieke ontwikkeling en private uitvoering x x

Publiek private samenwerking

Private ontwikkeling publiekrechtelijk kader x

Bron: Auteur
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gevallen was er niet langer sprake van een 
corrigerende werking door de markt(partijen). 
Indien dergelijke situaties zich op grote schaal 
voor zouden doen, kan er een verstoring 
optreden van de vastgoedmarkt. Dit is een 
belangrijk aandachtspunt. Zeker in het perspec-
tief van het enorme overaanbod aan kantoren en 
winkels dat in de afgelopen decennia is geprodu-
ceerd waardoor er nu sprake is van grote 
leegstand. Op basis van de uitkomsten van de 
casestudies is het niet onwaarschijnlijk dat deze 
overproductie niet alleen is veroorzaakt door 
toedoen, van de private partijen, maar ook als 
gevolg van het handelen van de lokale over-
heden. Naast het gevaar van verstoring van de 
marktwerking kan de private betrokkenheid van 
lokale overheden ook ten koste gaan van haar 

publieke, toezichthoudende taak. Volgens 
Buitelaar en Sorel (2010) zijn overheidsfunctio-
narissen hierdoor kwetsbaarder voor de druk 
van krachtige actoren of belangen en kan het tot 
leiden ongelijke behandeling. 

In de komende periode staan de inkomsten van 
gemeenten verder onder druk. Naar verwach-
ting zal de liberalisering hierdoor toenemen 
waardoor private partijen meer invloed krijgen 
op de stedelijke ontwikkeling. Om al te grote 
risico’s te voorkomen, zal dit naar verwachting 
tot gevolg hebben dat er minder ambitieuze 
projecten tot stand zullen komen. Zeker als er 
sprake is van een onrendabele top. Aangezien 
nieuwe centra bij uitstek grootschalige en 
complexe projecten zijn, is de verwachting dat 

De gemeente Utrecht verdubbelde het winkel-, horeca- en leisureprogramma van Leidsche Rijn Centrum 
zonder noemenswaardige invloed van de private partijen: bouw entree parkeergarage kernwinkelgebied 
Leidsche Rijn Centrum 
Bron: Auteur
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deze in de komende periode vooral iteratief tot 
ontwikkeling zullen komen. 

10.4.3 »  De concurrentie tussen binnen-
steden en nieuwe centra

In het onderzoek naar het ontstaan van nieuwe 
centra in Nederland is aangetoond dat het 
overheidsbeleid in de naoorlogse periode 
nauwelijks was gericht op de ontwikkeling van 
nieuwe centra, maar op versterking van de 
binnensteden. Dit blijkt ook uit de naamgeving; 
nieuwe centra werden niet zo genoemd. In dit 
perspectief is het opmerkelijk dat er in deze 
periode toch een groot aantal zijn ontstaan. Uit 
de onderzoeksresultaten blijkt dat de ontwikke-
ling van nieuwe centra voortkomt uit de ambitie 
van lokale overheden om de ruimtelijk-economi-
sche positie van de betreffende steden te 
versterken. In de wederopbouw werd de 
ontwikkeling van nieuwe centra hierbij meestal 
niet als bedreigend ervaren voor de positie van 
het historische centrum. In de eerste plaats 
omdat er in deze periode nog sprake was van 
monofunctionele steden met goed functioneren-
de binnensteden (Van Engelsdorp Gastelaars en 
Hamers, 2006). Bovendien werden deze door 
middel van cityvorming versterkt (Min. VenB, 
1960). In de tweede plaats werden nieuwe centra 
in deze periode niet als tweede of derde 
centrum van een stad beschouwd. Vanuit de 
wijkgedachte hadden deze slechts een verzor-
gende functie op wijkniveau. Stedelijke functies 
werden hier dan ook niet per definitie ingepast. 
Begin jaren zestig was er in Utrecht wel een 
discussie of de ontwikkeling van kantoren in 
Kanaleneiland bedreigend was voor de haal-
baarheid van de kantorenontwikkeling in de 
binnenstad. Volgens de hoofdingenieur-direc-
teur van de Centrale directie van de Volkshuis-
vesting en de Bouwnijverheid (1963) waren er 
teveel kantoren in het wijkcentrum gepland. 
Volgens hem was Utrecht te klein om te 
voorzien in economische centra in de buitenwij-
ken. Door de gemeente Utrecht werd dit echter 

niet als bedreigend gezien en de stad paste de 
plannen dan ook niet aan.

In het tijdperk van liberalisering speelde de 
concurrentie tussen nieuwe centra en de 
binnensteden wel. In Utrecht kwam deze 
discussie regelmatig terug en werd er voor 
gewaakt dat Leidsche Rijn Centrum ten koste 
zou gaan van de positie van de binnenstad. De 
functionele invulling diende aanvullend te zijn. 
De toename van het programma van Leidsche 
Rijn Centrum was ook een geleidelijk proces. Bij 
de ontwikkeling van de Megastores werd 
concurrentie met de binnenstad voorkomen door 
hier geen warenhuizen en modewinkels toe te 
staan. Toch waren de Stichting Binnenstad Den 
Haag (1993), de Kamer van Koophandel (1993) en 
de gemeenteraad van Den Haag (1993c) bezorgd 
over het plan omdat dit bedreigend zou zijn voor 
het kernwinkelgebied en de stadsdeelcentra. 
Opvallend is ook dat de ontwikkeling van de 
nieuwe centra in Den Haag en Utrecht gelijktij-
dig plaatsvonden met grootschalige stedelijke 
vernieuwingsprojecten in de binnensteden. In 
Den Haag werd tijdens het planvormingsproces 
van Nieuw Laakhaven tevens het gebied rond 
het Spui (Den Haag Nieuw Centrum) heront-
wikkeld en in Utrecht vond tijdens de planvor-
ming van Leidsche Rijn Centrum de ontwikke-
ling plaats van het Stationsgebied. Door deze 
grootschalige vernieuwingsprojecten werd de 
gelijktijdige ontwikkeling van de nieuwe centra 
mogelijk als minder bedreigend ervaren voor de 
positie van de binnensteden. 
Over het algemeen gaat de voorkeur van lokale 
bestuurders uit naar de vernieuwing van de 
binnenstad. Om dit te bevorderen wordt de 
ontwikkeling van een nieuw centrum nogal eens 
afgeremd. Dit probleem doet zich niet voor bij 
randgemeenten of groeikernen als het nieuwe 
centrum tevens het hoofdcentrum is van de 
betreffende gemeente (bijvoorbeeld Zoetermeer 
of Houten). Maar in dat geval is er wel weer 
sprake van competitie met de (nieuwe) centra in 
de buurgemeenten. Voor beide situaties geldt dat 
de planning en programmering van nieuwe 
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Het bedrijfsleven en de gemeenteraad in Den Haag waren bezorgd dat de Megastores bedreigend was voor het 
kernwinkelgebied: binnenstad Den Haag
Bron: Auteur

centra op hoofdlijnen door een hogere overheid 
deze problematiek mogelijk kan reduceren.

10.4.4 »  De planning en functie van 
nieuwe centra in Nederland

Bij de aanvang van het onderzoek was de 
verwachting dat de nieuwe centra in de periode 
van wederopbouw op een planmatige wijze tot 
stand zouden komen, met een sterke centrale 
sturing door de Rijksoverheid. Het onderzoek 
heeft uitgewezen dat de nieuwe centra in deze 
periode inderdaad planmatig tot stand kwamen 
en dat de invloed van de private partijen 
minimaal was. Maar in tegenstelling tot de 
verwachting was de planning van nieuwe centra 
in Nederland geen resultante van ruimtelijke of 
distributieplanologische sturing van de hogere 
overheden. Het was vooral een aangelegenheid 
van de lokale overheid (figuur 10.4.1).

Voor de periode van liberalisering was bij de 
start van het onderzoek de verwachting dat de 
nieuwe centra op lokaal niveau tot stand zouden 
komen, waarbij sprake was van een grote invloed 
van de marktpartijen. Uit de onderzoeksresulta-
ten is inderdaad gebleken dat de nieuwe centra 
in deze periode op lokaal niveau tot stand 
kwamen. De invloed van de private partijen was 
echter veel geringer dan verwacht De gemeente-
lijke overheden bepaalden in sterke mate het 
initiële programma en het stedenbouwkundig 
ontwerp. Als gevolg hiervan kwam de markt-
kennis en expertise van de private partijen 
onvoldoende tot ontwikkeling.

De ontwikkeling van nieuwe centra was geen 
doel op zich, maar een resultante van de ambitie 
van gemeenten om hun ruimtelijk-economische 
positie te versterken door de (her)ontwikkeling 

van stedelijk gebied. Dit impliceert dat de 
locaties van de nieuwe centra per definitie op het 
eigen of te annexeren grondgebied waren 
gesitueerd. Aangezien deze beslissingen op 
lokaal niveau plaatsvonden, was er onvoldoende 
afstemming tussen de locaties van nieuwe centra 
op stadsgewestelijk niveau. Hierdoor is de 
situatie ontstaan dat zowel de centrale steden als 
de omliggende gemeenten nieuwe centra 
ontwikkelden. Dit heeft geleid tot het ontstaan 
van relatief veel nieuwe centra op korte afstand 
van elkaar (zie figuur 3.1). Deze ruimtelijke 
constellatie heeft eraan bijgedragen dat het 
centrumstedelijke programma in het suburbane 
gebied is verdeeld tussen een groot aantal 
nieuwe centra. Bovendien zijn er ook veel 
centrumstedelijke functies op solitaire locaties 
buiten de nieuwe centra gesitueerd. Als gevolg 
hiervan zijn de meeste nieuwe centra in Neder-
land beperkt van omvang. Hierdoor is er 
onvoldoende sprake van agglomeratie-effecten 
en bemoeilijkt dit de aansluiting van deze 
gebieden op hoogwaardige vormen van open-
baar vervoer. Vanuit dit perspectief kunnen we 
ons afvragen of de hoofdlijnen van de planning 
en programmering van nieuwe centra niet beter 
op een hoger overheidsniveau plaats had kunnen 
vinden. 

Het is merkwaardig dat het overheidsbeleid zich 
in de naoorlogse periode nauwelijks heeft 
gericht op nieuwe centra. Dit terwijl het stedelijk 
gebied sinds de Tweede Wereldoorlog vervijf-
voudigd is. Het Rijksbeleid heeft zich ook pas in 
het begin van deze eeuw gericht op stedelijke 
netwerken. Hiermee sloot de overheid echter 
aan bij een ontwikkeling die zich reeds auto-
noom had voorgedaan. Het overheidsbeleid in 
deze was dan ook niet initiërend maar volgend. 
Bovendien lag nog steeds het accent op de 
binnensteden. Door pas achteraf in te zetten op 
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de vorming van knooppuntvorming binnen 
stedelijke netwerken heeft de overheid in de 
afgelopen periode belangrijke kansen laten 
liggen. Door binnen de suburbane gebieden niet 
actief in te zetten op centrumvorming binnen de 
knopen heeft zich op grote schaal ‘urban sprawl’ 
voorgedaan. Als gevolg hiervan is er onvoldoen-
de geprofiteerd van de voordelen die een 
substantiële concentratie van functies in nieuwe 
centra kunnen bieden zoals ruimtebesparing, 
economische synergie, differentiatie van de 
woonmilieus, hoogwaardige transportvormen, 
levendigheid, sociale veiligheid en duurzaam-
heid.
Voor de toekomst is de huidige ruimtelijke 
constellatie van nieuwe centra het uitgangspunt. 

Door de verschuiving van een aanbod- naar een 
vraaggerichte markt, in combinatie met een 
toename van internetaankopen, zal in de 
komende periode waarschijnlijk geen sprake zijn 
van grootschalige (uitbreidings)plannen van 
nieuwe centra. Dit betekent echter niet dat er 
sprake zal zijn van stilstand. Met name omdat de 
nieuwe centra in stedelijke gebieden zijn 
gesitueerd, waar ook in de komende decennia de 
bevolking en de economie blijven groeien. 
Hierdoor zal ook behoefte ontstaan aan additio-
nele centrumstedelijke functies. Om een verdere 
fragmentatie van centrumstedelijke functies 
over het stedelijk gebied te reduceren, zou op 
stadsgewestelijk of provinciaal niveau afgewo-
gen kunnen worden welke (nieuwe) centra hier 
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 Figuur 10.4.1 » Ontwikkeling van nieuwe centra in Nederland
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primair voor in aanmerking komen. Met name 
met het doel om zo de agglomeratiekracht, de 
functionele diversiteit en de aantrekkelijkheid 
van een beperkt aantal (nieuwe) centra te 
verbeteren. Dit zou bovendien bij kunnen dragen 
aan de versterking van de internationale 
concurrentiepositie van de Nederlandse 
stadsregio’s. 

In Nederland zijn er relatief veel nieuwe centra 
die zich kenmerken door hun verzorgende 
functie; de dienstverlening aan de bewoners 
staat hier centraal. De onderzoeken en theorie-
vorming over (het ontstaan van) nieuwe centra 
zijn echter sterk gericht op nieuwe centra die 
zich onderscheiden door hun werkfunctie. 

Aangezien er in nieuwe centra sprake kan zijn 
van beide functies is het van belang om bij de 
theorievorming over het ontstaan van nieuwe 
centra een koppeling aan te brengen tussen 
agglomeratie-effecten (centrifugale en middel-
puntzoekende krachten) en de verzorgende 
functie van steden. De literatuur is ook sterk 
gericht op de autonome groei van steden, waarbij 
de ontwikkeling van vastgoed in nieuwe centra 
onderbelicht is. Uit de onderzoeksresultaten  
van de casestudies is echter gebleken dat de 
lokale overheid met de ontwikkeling van 
vastgoed proactief heeft ingespeeld op een 
toename van de bevolking en de economie, 
waardoor draagvlak ontstond voor het ontstaan 
van nieuwe centra. Tegen de achtergrond van 

De ontwikkeling van nieuwe centra was geen doel op zich, maar een resultante van de ambitie van 
gemeenten om hun ruimtelijk-economische positie te versterken door de (her)ontwikkeling van stedelijk 
gebied: Laakhaven Hollands Spoor
Bron: Auteur
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deze overwegingen kan voor het ontstaan van 
nieuwe centra in Nederland dan ook de volgende 
verklaring gehanteerd worden: Nieuwe centra in 
Nederland zijn de resultante van de ambitie van 
lokale overheden om de ruimtelijk-economische 
positie van hun steden te versterken door proactief 
in te spelen op de groei van de bevolking en de 
economie en deze te combineren met centrifugale 
krachten die zich voordoen in het stedelijk gebied.

Het is merkwaardig dat het overheidsbeleid zich in de naoorlogse periode nauwelijks heeft gericht op 
nieuwe centra. Dit terwijl het stedelijk gebied in Nederland sinds de tweede wereldoorlog vervijfvoudigd 
is: Zwolle Zuid
Bron: Auteur
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» Samenvatting

De aanleiding voor het onderzoek naar het 
ontstaan van nieuwe centra in Nederland was mijn 
verwondering dat Nederland in de periode na de 
Tweede Wereldoorlog sterk is verstedelijkt met 
omvangrijke woongebieden en bedrijventerreinen, 
terwijl het centrumstedelijke areaal in deze 
uitbreidingswijken relatief klein is gebleven met 
een incompleet pakket aan functies en een beperkte 
reikwijdte van de voorzieningen. Het beleid van de 
Nederlandse overheid was dan ook niet gericht op de 
ontwikkeling van nieuwe centra, maar vooral op de 
versterking van de positie van de binnensteden en 
het tegengaan van detailhandel aan de stadsranden.
Ondanks het overheidsbeleid zijn toch veel nieuwe 
centra ontstaan. Over het ontwikkelingsproces van die 
nieuwe centra is nog weinig gepubliceerd. Bij aanvang 
van het onderzoek was het bovendien onduidelijk 
waar in Nederland nieuwe centra zijn gesitueerd en 
hoe deze gebieden functioneel en stedenbouwkundig 
zijn opgebouwd. Ook over het krachtenveld tussen 
de diverse actoren dat uiteindelijk heeft bepaald dat 
deze nieuwe centra zijn ontstaan, was vrijwel niets 
bekend. Deze overwegingen vormden de aanleiding 
voor het onderzoek naar nieuwe centra in Nederland. 
Hierbij zijn nieuwe centra gedefinieerd als ‘de grootste 
concentraties aan centrumstedelijke functies in 
een stadsgewest met een multifunctionele invulling 
alsmede bovenwijkse voorzieningen op locaties waar 
voorheen geen sprake was van een stedelijk centrum’. 



410

De indruk bestond dat nieuwe centra in Neder-
land op een ongecoördineerde, onsamenhangen-
de wijze tot stand (zijn ge)komen. In eerder 
onderzoek is aangetoond dat er geen sprake is 
van een compleet pakket aan centrumstedelijke 
functies. Dit terwijl nieuwe centra vanwege het 
multifunctionele karakter en de mogelijkheden 
voor intensief ruimtegebruik mogelijk een 
belangrijke functie kunnen hebben voor de 
verstedelijking in Nederland. Deze paradox 
leidde tot de centrale probleemstelling dat 
onbekend is op welke wijze nieuwe centra in 
Nederland (zijn) ontstaan. Om licht te werpen op 
deze probleemstelling is de volgende centrale 
onderzoeksvraag geformuleerd: Welke krachten 
tussen de actoren in de stedelijke ontwikkeling zijn 
bepalend voor het ontstaan van aanbod van 
vastgoed in nieuwe centra in Nederland?
Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie, 
een ‘survey’ naar nieuwe centra in Nederland en 
vier casestudies, waarmee twee hypothesen zijn 
getoetst die zijn gegrond in de regimetheorie van 
Clarence Stone. 

Conceptueel model en hypothesen

Clarence Stone definieert een ‘urban regime’ als 
‘the informal arrangements by which public bodies 
and private interests function together in order to 
be able to make and carry out governing decisions’. 
Ook al heeft de lokale overheid bestuursverant-
woordelijkheid, het ontbreekt haar aan bronnen 
en autoriteit om zonder de steun en samenwer-
king van belangrijke private partijen effectief te 
opereren. Binnen het complexe stedelijke 
systeem zoeken de actoren daarom partners die 
beschikken over complementaire en essentiële 
bronnen. Daarnaast spelen ook andere overwe-
gingen een rol zoals de invloed van de kiezers. 
Een regime is een informele en relatief stabiele 
coalitie met toegang tot institutionele bronnen 
en zonder alomvattende gezagsstructuur. De 
sleutelparticipanten in stedelijke regimes zijn de 
overheid en het bedrijfsleven. Daarnaast is ook 
sprake van intergouvernementele regimes, met 

een sterke samenwerking en onderlinge afhan-
kelijkheid tussen verschillende overheden, en de 
private sector.

Van de regimetheorie is een conceptueel model 
afgeleid dat een mogelijke verklaring biedt voor 
de aanbodzijde van het ontstaan van nieuwe 
centra in Nederland. 
Doordat tussen de Tweede Wereldoorlog tot en 
met de jaren zeventig de steden voor hun 
financiering sterk afhankelijk waren van de 
centrale overheid, was de invloed van het 
Rijksbeleid groot. Het uitgangspunt was dat het 
Rijk in deze periode de centrale-plaatsentheorie 
van Christaller hanteerde voor de ruimtelijke 
ordening. Hierdoor zou de planning van nieuwe 
centra in deze periode volgens dit principe tot 
stand zijn gekomen. Op basis van dit model is de 
eerste hypothese geformuleerd: Door de sterke 
(financiële) invloed van het Rijk op het stedelijk 
bestuur in de jaren vijftig en zestig zijn in deze 
periode nieuwe centra ontwikkeld met een pakket 
aan centrumstedelijke functies dat in aard en 
omvang het midden hield tussen dat in het 
stadscentrum en de wijkcentra. Deze hypothese is 
getoetst door middel van een tweetal casestudies 
van nieuwe centra die in deze periode zijn 
ontstaan: Centrum Leyweg in Den Haag en 
Centrum Kanaleneiland in Utrecht. 

Voor het electoraat spannen lokale bestuurders 
zich in om te voorzien in werkgelegenheid, 
woningen en voorzieningen. Vanaf de jaren tach-
tig nam de financiering van de gemeenten door 
het Rijk substantieel af. Hierdoor ging de lokale 
overheid zich richten op coalities met de private 
sector om zo de investeringen te stimuleren (de 
ondernemende overheid). Op basis van de 
regimetheorie zou door deze ontwikkeling de 
invloed van de private sector verder toenemen. 
De private sector streeft naar die vormen van 
stedelijke ontwikkeling die met zo min mogelijk 
risico een maximaal rendement opleveren. Dit is 
het geval met kantoren, maar vooral met de 
ontwikkeling van winkels. Dit zou moeten 
resulteren in een relatief groot aandeel winkels 
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in nieuwe centra. Tegen de achtergrond van 
deze overweging is de tweede hypothese 
geformuleerd: Doordat vanaf de jaren tachtig de 
(financiële) invloed van de private partijen op de 
stedelijke ontwikkeling sterk is toegenomen, is het 
aandeel van winkels in nieuwe centra die in deze 
periode zijn ontstaan relatief groot. Deze hypo-
these is getoetst door middel van een tweetal 
casestudies van nieuwe centra die in deze 
periode zijn ontstaan: Nieuw Laakhaven in Den 
Haag en Leidsche Rijn Centrum in Utrecht.

Conclusies

In de Nederlandse stadsgewesten zijn 68 nieuwe 
centra gesitueerd. Daarnaast zijn er 13 nieuwe 
centra gepland of in ontwikkeling. Tussen het 
aantal inwoners in een stadsgewest en het aantal 
nieuwe centra bestaat een positieve relatie, 
waardoor de meeste in de Randstad zijn 
gesitueerd. Het merendeel ligt tussen woonwij-
ken, op enige afstand van het Rijkswegennet. De 
verklaring is dat veel nieuwe centra zijn ontwik-
keld als verzorgingscentra voor de inwoners van 
nieuwe uitbreidingsgebieden. Hierdoor is het 
programma sterk gericht op winkelen en vrije 
tijd en voorzieningen zoals openbaar bestuur, 
zorg en onderwijs. De werkfunctie is veel 
minder prominent aanwezig. In de grote 
stadsgewesten zijn de nieuwe centra in concen-
trische ringen rond de binnensteden verspreid. 
Maar dit betekent niet dat degenen die het verst 
van de binnensteden zijn gesitueerd het meest 
recent zijn ontwikkeld. 
Nieuwe centra hebben andere functionele 
kenmerken dan binnensteden. Dit is het gevolg 
van een beperkter aantal verschillende functies 
en minder voorzieningen met een bovenwijks, 
stedelijk of regionaal bereik. Hierdoor is het 
centraliteitsniveau van nieuwe centra lager dan 
dat van de binnensteden. Ook de multimodaliteit 
en functiemenging zijn beperkter. De functione-
le verschillen tussen nieuwe centra en binnen-
steden betekenen dat er nog steeds sprake is van 
een aanzienlijke hiërarchie in de polycentrische 

netwerken in Nederland. Wel neemt het 
polycentrisme toe. Het is opmerkelijk dat het 
aantal verschillende functies in de eerste 
generaties nieuwe centra niet groter is dan in die 
veel recenter ontwikkeld zijn. Dit hangt waar-
schijnlijk samen met het type nieuwe centra dat 
in verschillende perioden ontwikkeld is met 
specifieke functionele kenmerken. 

De eerste generatie nieuwe centra bestaat uit 
stadsdeelcentra die zijn ontstaan in de wederop-
bouw. De rol van het Rijk was in deze periode 
sterk centralistisch en directief. De ontwikkeling 
van de tweede generatie vond plaats in de 
periode van gebundelde deconcentratie, die zich 
kenmerkte door een omvangrijke suburbanisa-
tie. Voor de verzorging van de inwoners van deze 
gebieden kwamen in de groeikernen nieuwe 
centra tot stand. De derde generatie ontstond 
door de suburbanisatie van de bevolking naar de 
dorpen rond de steden. Hierdoor ontwikkelde 
vanaf de jaren zeventig een aantal van deze 
dorpskernen zich tot nieuwe centra. Deze 
periode werd gekenmerkt door het compacte 
stadsbeleid en vernieuwing van de binnenste-
den. De vierde generatie kwam tot stand op tran-
sitielocaties in het tijdperk van liberalisering. In 
deze periode nam de rol van de Rijksoverheid af 
en werd de regelgeving meer flexibel. De invloed 
van private partijen nam toe. In deze periode 
was tevens sprake van de ontwikkeling van 
universiteitsterreinen tot complete campussen 
waardoor ook deze gebieden zich ontwikkelden 
tot nieuwe centra.
Bij de ontwikkeling van nieuwe centra is zowel 
sprake van planmatige gebiedsontwikkeling als 
incrementele ontwikkeling. De vorm van 
ontwikkeling hangt naar verwachting ook 
samen met het type nieuw centrum. Stadsdeel-
centra en de centra van groeikernen en van 
transitiegebieden zijn waarschijnlijk in eerste 
aanleg met name planmatig tot stand gekomen, 
die van dorpen en universiteitsterreinen vooral 
incrementeel.
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Op basis van de casestudies kan geconcludeerd 
worden dat het initiatief voor de ontwikkeling 
van nieuwe centra voortkomt uit de ambitie van 
lokale overheden om de ruimtelijk-economische 
positie van hun steden te versterken, door 
toename van het aantal woningen, arbeidsplaat-
sen en voorzieningen. Om deze doelstelling te 
realiseren, gingen de lokale overheden gelegen-
heidscoalities aan met het Rijk, buurgemeenten 
en andere partijen. Enerzijds om het territorium 
van de gemeente uit te breiden en anderzijds om 
additionele financiële middelen te genereren 
voor het afdekken van de onrendabele top op de 
grondexploitatie. Daarnaast gingen de lokale 
overheden gelegenheidscoalities aan met private 
partijen om de ontwikkeling van het gewenste 
vastgoed te financieren en te realiseren. De 
doelstelling voor de private partijen was om met 
de realisatie van vastgoed winst te genereren. De 
ontwikkeling van nieuwe centra voorzag 
hiermee in een gemeenschappelijke doelstelling 
van de lokale overheden en private partijen. De 
planvorming van nieuwe centra kwam vooral tot 
stand door de gemeentelijke overheden. De rol 
van de ontwikkelaars, beleggers en de grote 
gebruikers in de planvorming was met name 
gericht op het vergroten van de commerciële 
waarde.

De gemeenten Den Haag en Utrecht waren 
proactief in het bepalen waar de uitbreidingen 
van het stedelijk gebied plaats zouden vinden, 
ook al hadden deze voor een deel betrekking op 
het grondgebied van buurgemeenten. De 
locatiekeuze van de nieuwe centra werd tevens 
door de stadsbestuurders en hun ambtenaren 
bepaald. Hierbij was van belang dat deze locaties 
binnen de eigen gemeentegrenzen waren 
gesitueerd. Vooral de ambtenaren op lokaal 
niveau waren bepalend voor de planvorming. 
Het Rijk heeft nauwelijks invloed uitgeoefend op 
de ontwikkeling van nieuwe centra. Zij delegeer-
de deze bevoegdheden aan de Provincies. Deze 
probeerden actief invloed uit te oefenen op de 
planvorming, maar per saldo had dit weinig 
resultaat. Dit was ook het geval met de (invloed 

van de) stadsregio’s. In de periode van de 
wederopbouw hadden de private partijen en 
eindgebruikers vrijwel geen invloed in de 
initiatieffase van de ontwikkeling van nieuwe 
centra. Bij de nieuwe centra die in het tijdperk 
van liberalisering tot stand kwamen, was de 
invloed van de private partijen en de eindgebrui-
kers groter. 

Toetsing van de hypothesen

Weliswaar hield het programma van Centrum 
Leyweg en Centrum Kanaleneiland naar aard en 
omvang het midden tussen dat van het stadscen-
trum en de omliggende wijkcentra, maar dit was 
geen gevolg van een sterke invloed van het Rijk 
op het stedelijk bestuur. Niet het Rijk maar de 
gemeenten bepaalden het programma van deze 
nieuwe centra. Ondanks dat het Rijk in deze 
periode de gemeenten financierde. Bovendien 
hanteerde het Rijk in deze periode nog geen 
ruimtelijk of distributieplanologisch beleid. De 
eerste hypothese wordt dan ook verworpen en 
kan als volgt worden aangepast: Door het 
ontbreken van Rijksbeleid op het gebied van 
ruimtelijke ordening en distributieplanologie in de 
jaren vijftig en zestig en omdat er geen sprake was 
van specifieke Rijksuitkeringen voor de ontwikke-
ling van winkelvastgoed, waren vooral de lokale 
overheden bepalend voor het ontstaan van nieuwe 
centra. 
In de periode van liberalisatie was het winkela-
reaal van de nieuwe centra relatief groot, maar 
dit komt niet alleen door de toegenomen 
(financiële invloed) van de private partijen. Ook 
de gemeenten hadden veel invloed op de 
uitbreiding van het winkelareaal om zo de 
inkomsten uit de grondproductie toe te laten 
nemen. Zowel in Nieuw Laakhaven als Leidsche 
Rijn Centrum heeft de gemeente actief bevor-
derd dat het winkelmetrage werd opgehoogd om 
zo het resultaat van de grondexploitatie te 
verbeteren. Ook de tweede hypothese wordt 
verworpen en kan als volgt worden aangepast: 
Doordat de lokale overheid vanaf de jaren tachtig 
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in toenemende mate zelf inkomsten moest 
genereren streefde deze, tezamen met de private 
partijen, naar optimalisatie van de opbrengsten uit 
stedelijke ontwikkeling waardoor het aandeel van 
winkels en kantoren in nieuwe centra in deze 
periode relatief groot is.

Reflectie

Voor 1960 was er nauwelijks sprake van ruimte-
lijk beleid of sturing op basis van de winkel- 
hiërarchie van Christaller. De planning en 
ontwikkeling van nieuwe centra was uitsluitend 
een lokale aangelegenheid en het resultaat van 
‘de wijkgedachte’. Hierbij werd wel onderscheid 
gemaakt tussen wijk- en buurtcentra, maar het 
stadsdeel had slechts een organisatorische 
betekenis. Hierdoor zijn Centrum Leyweg en 
Centrum Kanaleneiland niet gepland als 
stadsdeelcentrum, maar als wijkcentrum. Dit 
had als consequentie dat functies op het niveau 
van de stad of het stadsdeel niet automatisch in 
deze centra werden gepland, maar veelal 
verspreid langs de hoofdroutes. Dit hing ook 
samen met het monocentrische karakter dat de 
steden in die tijd nog hadden en met het functio-
nalisme waarbij er scheiding plaatsvond tussen 
wonen, werken en winkelen. Hierdoor kregen 
Centrum Leyweg en Centrum Kanaleneiland 
vooral een functie als verzorgingscentrum en 
niet als werklocatie. 
De casestudies in dit onderzoek hadden betrek-
king op de periode tot 1960 en na 1980. Aange-
zien er pas na 1960 sprake was van nationaal en 
provinciaal beleid op het gebied van ruimtelijke 
ordening en distributieplanologie is het de vraag 
wat voor invloed dit heeft gehad op de ontwikke-
ling van nieuwe centra in de periode tussen 1960 
en 1980. Om hier duidelijkheid over te krijgen is 
aanvullend onderzoek nodig. 
Ook in de periode van liberalisering namen de 
lokale overheden het initiatief voor de ontwikke-
ling van nieuwe centra en bleef het Rijk op 
afstand. De gemeenten bepaalden het initiële 
programma en het (globale) stedenbouwkundige 

plan. De private partijen hadden wel aanzienlijk 
meer invloed op de planvorming dan in de 
periode van wederopbouw. De lokale overheden 
gingen samenwerkingsconstructies met ze aan 
om de beoogde stedelijke ontwikkeling te 
financieren en te realiseren. Om binnen te 
komen, bewogen de ontwikkelaars sterk mee 
met de planvorming die voorlag. Na de onderte-
kening van het samenwerkingscontract werd pas 
getracht om dit om te buigen naar een marktcon-
form concept. Hierbij werd gestreefd naar het 
verlagen van de grondprijs en het reduceren van 
risico’s. Dit spel werd soms hard gespeeld. 
Overigens niet alleen door de private partijen, 
maar ook door de gemeenten. De lokale overhe-
den werkten vooral samen met projectontwikke-
laars. Ook de grote eindgebruikers hadden 
invloed op de planontwikkeling. De invloed van 
de beleggers was (met uitzondering van Corio) 
beperkt. 
Het is wonderlijk dat in dit tijdperk van liberali-
sering de lokale overheid toch nog zo’n grote 
invloed had op de ontwikkeling van nieuwe 
centra. Hier zijn verschillende verklaringen 
voor. In de eerste plaats zijn nieuwe centra 
grootschalige en complexe projecten met zulke 
grote risico’s dat deze niet zomaar door de markt 
worden opgepakt. In de tweede plaats kampten 
de geplande nieuwe centra met een forse 
onrendabele top. Dit vroeg om een actieve 
opstelling van de lokale overheid. De derde 
factor is dat de liberalisatie binnen de stedelijke 
ontwikkeling mogelijk traag is verlopen. 
Hierdoor bleven de gemeentelijke ambtenaren 
nog lange tijd directief opereren. De vierde 
verklaring is die van de ondernemende overheid. 
Doordat gemeenten in het tijdperk van liberali-
satie veel minder reguliere inkomsten ontvingen 
van het Rijk waren ze genoodzaakt om andere 
fondsen te werven. Enerzijds door gelegenheids-
coalities aan te gaan met het Rijk en anderzijds 
door de verkoop van grond. Hierdoor streefden 
de gemeenten naar optimalisatie van de gron-
dexploitatie. Enerzijds door voorkeur te geven 
aan functies met hoge grondopbrengsten zoals 
winkels en kantoren en anderzijds door het 
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programma op te hogen. De gemeenten gedroe-
gen zich in deze periode van liberalisatie als 
commerciële partijen. Hierin schuilt een potenti-
eel gevaar, vooral omdat de wijziging en 
toename van het programma meestal niet waren 
gebaseerd op marktonderzoek, terwijl de 
gemeenten de projectontwikkelaars strak 
hielden aan het afgesproken programma. 
Hierdoor was er geen corrigerende werking door 
de markt(partijen). Indien dergelijke situaties 
zich op grote schaal voor zouden doen, kan er 
een verstoring optreden van de vastgoedmarkt. 
Dit is een belangrijk aandachtspunt. Zeker in het 
perspectief van het enorme overaanbod aan 
kantoren en winkels dat in de afgelopen decen-
nia is geproduceerd, waardoor er nu sprake is 
van grote leegstand. Het is niet onwaarschijnlijk 
dat deze overproductie niet alleen is veroorzaakt 
door toedoen van de private partijen, maar ook 
door het handelen van de lokale overheden. 
Naast het gevaar van verstoring van de markt-
werking kan de private betrokkenheid van lokale 
overheden ten koste gaan van haar publieke, 
toezichthoudende taak.

Het overheidsbeleid in de naoorlogse periode 
was nauwelijks gericht op de ontwikkeling van 
nieuwe centra, maar op versterking van de 
binnensteden. In dit perspectief is het opmerke-
lijk dat er in deze periode toch een groot aantal 
nieuwe centra zijn ontstaan. In de wederopbouw 
werd de ontwikkeling van nieuwe centra 
meestal niet als bedreigend ervaren voor de 
sterke positie van het historische centrum. In 
het tijdperk van liberalisering speelde de 
concurrentie tussen nieuwe centra en de 
binnensteden wel. Meestal gaat de voorkeur van 
lokale bestuurders uit naar de vernieuwing van 
de binnenstad. Om dit te bevorderen wordt de 
ontwikkeling van een nieuw centrum nogal eens 
afgeremd. Dit probleem doet zich niet voor bij 
randgemeenten of groeikernen als het nieuwe 
centrum tevens het hoofdcentrum is van de 
betreffende gemeente (bijvoorbeeld Zoetermeer 
of Houten). Maar in dat geval is er wel weer 
sprake van competitie met de (nieuwe) centra in 

de buurgemeenten. Voor beide situaties geldt dat 
de planning en programmering van nieuwe 
centra op hoofdlijnen door een hogere overheid 
deze problematiek mogelijk kan reduceren.

De ontwikkeling van nieuwe centra was geen 
doel op zich, maar een resultante van de ambitie 
van gemeenten om hun ruimtelijk-economische 
positie te versterken door de (her)ontwikkeling 
van stedelijk gebied. Hierdoor waren de locaties 
van de nieuwe centra op het eigen of te annexe-
ren grondgebied gesitueerd. Aangezien deze 
beslissingen op lokaal niveau plaatsvonden, was 
er onvoldoende afstemming tussen de locaties 
van nieuwe centra op stadsgewestelijk niveau. 
Dit heeft geleid tot het ontstaan van relatief veel 
nieuwe centra op korte afstand van elkaar. Deze 
ruimtelijke constellatie heeft eraan bijgedragen 
dat het centrumstedelijke programma in het 
suburbane gebied is verdeeld tussen een groot 
aantal nieuwe centra. Bovendien zijn er ook veel 
centrumstedelijke functies op solitaire locaties 
buiten de nieuwe centra gesitueerd. Als gevolg 
hiervan zijn de meeste nieuwe centra in Neder-
land beperkt van omvang en is er onvoldoende 
geprofiteerd van de voordelen die een substanti-
ele concentratie van functies in nieuwe centra 
kunnen bieden zoals ruimtebesparing, economi-
sche synergie, differentiatie van de woonmilieus, 
hoogwaardige transportvormen, levendigheid, 
sociale veiligheid en duurzaamheid. Ook vanuit 
dit perspectief kunnen we ons afvragen of de 
planning en programmering van nieuwe centra 
op hoofdlijnen niet beter op een hoger over-
heidsniveau plaats had kunnen vinden. 
Voor de toekomst is de huidige ruimtelijke 
constellatie van nieuwe centra het uitgangspunt. 
Door de verschuiving van een aanbod- naar een 
vraaggerichte markt, in combinatie met een 
toename van internetaankopen, zal in de 
komende periode waarschijnlijk geen sprake zijn 
van grootschalige (uitbreidings)plannen van 
nieuwe centra. Dit betekent echter niet dat er 
sprake zal zijn van stilstand. Door de groei in de 
stedelijke gebieden zal behoefte ontstaan aan 
additionele centrumstedelijke functies. Om de 
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fragmentatie van centrumstedelijke functies 
over het stedelijk gebied te reduceren, is het van 
belang om op stadsgewestelijk of provinciaal 
niveau een afweging te maken welke (nieuwe) 
centra hier primair voor in aanmerking komen. 
Met name met het doel om zo de agglomeratie-
kracht, de functionele diversiteit en de aantrek-
kelijkheid van een beperkt aantal (nieuwe) 
centra te verbeteren. Dit kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan de versterking van de 
internationale concurrentiepositie van de Neder-
landse stadsregio’s. 

In Nederland zijn er relatief veel nieuwe centra 
die zich kenmerken door hun verzorgende 
functie. De onderzoeken en theorievorming over 
(het ontstaan van) nieuwe centra zijn echter 
sterk gericht op nieuwe centra die zich onder-
scheiden door hun werkfunctie. Aangezien er in 
nieuwe centra zowel sprake kan zijn van een ver-
zorgende als een werkfunctie is het van belang 
om bij de theorievorming over het ontstaan van 

nieuwe centra een koppeling aan te brengen 
tussen agglomeratie-effecten (centrifugale en 
middelpuntzoekende krachten) en de verzorgen-
de functie van steden. De literatuur is ook sterk 
gericht op de autonome groei van steden, waarbij 
de ontwikkeling van vastgoed in nieuwe centra 
onderbelicht is. Uit de onderzoeksresultaten van 
de casestudies is echter gebleken dat de lokale 
overheid met de ontwikkeling van vastgoed 
proactief heeft ingespeeld op een toename van 
de bevolking en de economie, waardoor draag-
vlak ontstond voor het ontstaan van nieuwe 
centra. Tegen de achtergrond van deze overwe-
gingen kan voor het ontstaan van nieuwe centra 
in Nederland dan ook de volgende verklaring 
gehanteerd worden: Nieuwe centra in Nederland 
zijn de resultante van de ambitie van lokale 
overheden om de ruimtelijk-economische positie 
van hun steden te versterken door proactief in te 
spelen op de groei van de bevolking en de economie 
en deze te combineren met centrifugale krachten 
die zich voordoen in het stedelijk gebied.
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» Summary

What led me to embark on a study of the emergence of 
new urban centers in the Netherlands was a question 
that had puzzled me for some time. On the one hand, the 
Netherlands had become highly urbanized since the end 
of World War II; witness the extensive residential areas 
and business estates. On the other hand, the normal 
central city functions and facilities are sparse; the 
assortment of these functions in the new urban expansion 
areas is clearly incomplete and the market range of the 
services is limited. Obviously, the policy of the public 
authorities was not aimed at creating viable new centers; 
rather, they sought to strengthen the position of the 
city centers and to hinder the establishment of retail 
businesses on the edge of town. 
In spite of government policy, many new commercial 
centers have emerged. So far, very little has been 
published on their development, though. Moreover, 
when starting this study, it was still unclear where in the 
Netherlands these new centers were located and how 
their functional composition and urban form had been 
shaped. Furthermore, virtually nothing was known about 
the relative power of the diverse actors, the forces that 
eventually gave rise to these new centers. An urge to 
shed light on these issues precipitated this investigation 
of new centers in the Netherlands. For this purpose, new 
centers were defined as the largest concentrations of city-
center functions in an urban region containing multiple 
functions as well as services for an area larger than the 
district of the centre itself where no urban center had 
been present in the past. 
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I had assumed that the development of new 
centers in the Netherlands is (and was) the result 
of an uncoordinated and segmented policy 
process. Earlier research on those new centers 
has demonstrated that the package of city-center 
functions is all but complete. This is disconcert-
ing because the new centers could surely play an 
important role in the urbanization of the Nether-
lands, given their multifunctional character and 
their potential for intensive land use. This 
paradox led me to formulate my central research 
problematic as the gap in knowledge about the 
emergence of new centers in the Netherlands. To 
explore this problematic, the following core 
research question was formulated: which power 
relations between the actors involved in urban 
development have determined the existing supply 
of real property in the new centers in the Nether-
lands? 
The investigation consisted of a literature 
review, a ‘survey’ of new centers in the Nether-
lands, and four case studies, providing material 
to test two hypotheses derived from the regime 
theory advanced by Clarence Stone.

Conceptual Model and Hypotheses

Clarence Stone defines an ‘urban regime’ as 
follows: “the informal arrangements by which 
public bodies and private interests function 
together in order to be able to make and carry 
out governing decisions.” Even though a local 
government possesses administrative authority, 
it lacks the resources and the legitimacy to 
operate effectively without the support and 
cooperation of important private-sector parties. 
Within the complex urban system, the actors 
therefore seek out partners who control comple-
mentary, essential resources. 
There are additional considerations, such as the 
influence of the electorate. A regime is an 
informal but relatively stable coalition that has 
access to institutional resources but does not 
have a comprehensive control structure. The key 
participants in urban regimes are the govern-

ment and the private sector. In addition, there 
are intergovernmental regimes, which are 
characterized by close cooperation and mutual 
dependence among various public authorities 
and with private parties.
From this regime theory, I derived a conceptual 
model that could possibly explain the nature of 
the supply side in the emergence of new centers 
in the Netherlands. It is grounded in the strong 
financial dependence of local authorities on the 
State from the end of World War II through the 
1970s; this tie explains the strong influence of 
national policy. In that period, the State based its 
national spatial planning principles on Christal-
ler’s Central Place Theory. Presumably, that is 
why the planning of new centers during this 
time followed the premises of that model. That 
assumption inspired the first hypothesis: 
“Because of the strong (financial) influence of the 
national government over the administration of 
the cities during the 1950s and 1960s, new centers 
were created during this period containing an 
array of city-center functions positioned in 
between those of a city center and a district center 
with respect to their composition and size.” This 
hypothesis has been tested by conducting two 
case studies of new centers that were realized 
during this period: Leyweg Center in The Hague 
and Kanaleneiland Center in Utrecht.
For the sake of their electorate, local authorities 
make an effort to provide jobs, housing and 
services. But since the early 1980s, the financial 
support that local jurisdictions receive from the 
State has diminished significantly. In response, 
the local authorities have turned to the private 
sector, forging coalitions to stimulate investment 
(the entrepreneurial government). Regime 
theory posits that this trend would give the 
private sector increasing influence. Obviously, 
the objective of the private sector is to promote 
those forms of urban development that minimi-
ze risk and maximize yield. This dual objective 
can be attained by building offices, but especially 
by building retail shops. So doing would suppo-
sedly result in a relatively large proportion of 
retail shops in the new centers. This provides the 



419

background for the second hypothesis: “The 
share of the retail sector in the new centers that 
have been developed since the 1980s is relatively 
large because the (financial) influence of the 
private sector in urban development had increased 
greatly at that time.” This hypothesis has been 
tested by conducting two case studies of new 
centers that were completed during this period: 
Nieuw Laakhaven in The Hague and Leidsche 
Rijn Center in Utrecht.

Conclusions

Sixty-eight new centers have been established in 
the urban regions in the Netherlands. In 
addition, thirteen new centers are in the 
planning stage or under construction. There is a 
positive correlation between the number of 
inhabitants of an urban region and the number 
of new centers, which implies that most of the 
new centers are to be found in the Randstad. The 
majority are situated in between residential 
areas, somewhat removed from the network of 
expressways. This choice of sites can be explain-
ed by the fact that most new centers are destined 
to serve the residents of the new urban expansi-
on areas. Consequently, their functional profile 
is dominated by shopping and leisure facilities, 
along with government organizations, welfare 
agencies, and educational institutions. Employ-
ment opportunities are much less prominent. 
The new centers in the urban regions of the big 
cities are arranged in concentric rings around 
the inner cities. However, this does not imply 
that the most remote centers are the latest 
additions. The new centers are functionally 
different from the city centers. What differenti-
ates them is their more limited number of 
functions but also the presence of fewer facilities 
with a wider range than the local district, city, or 
region. This implies that the level of centrality of 
the new centers is lower than that of the city 
centers. In addition, they are characterized by a 
narrower multimodality and mix of functions. 
Persistence of such functional differences 

between the new centers and the city centers 
implies that there is still a significant hierarchi-
cal ordering in the polycentric networks of the 
Netherlands. Yet the degree of polycentrism is 
increasing. It is remarkable that the number of 
different functions in the first generation of new 
centers is no larger than in the more recently 
completed ones. Probably, that is because of the 
number of functions also reflects the type of new 
centers that were completed in different periods, 
each with its own specific functional characte-
ristics.

The first generation of new centers consists of 
borough centers that were created during the 
post-World War II reconstruction. At the time, 
the State played a highly centralistic and 
directive role. The completion of the second 
generation occurred during the time of the 
‘concentrated-deconcentration’ model, which 
was characterized by extensive suburbanization. 
New centers were built in the new towns 
(‘growth centers’) to service the residents of 
these suburban areas. The third generation of 
centers emerged during the period of suburbani-
zation, when large numbers of people settled in 
the villages around the cities. This led to a 
transformation of some of these village centers, 
from the seventies on, into new centers. That 
period was also known for the compact city 
policy and the renewal of the inner cities. A 
fourth generation consists of centers created in 
transitional locations in the epoch of deregulati-
on. During this period, the role of the State 
diminished and the regulation regime became 
more flexible. Meanwhile, the impact of actions 
by the private sector grew. Notably, during this 
period university sites were expanded into 
full-fledged campuses, whereby also these 
complexes became new centers. 
The growth of new centers occurs either on the 
basis of planned site development or as incre-
mental growth. The type of development may be 
expected to correspond to the type of the new 
center. It is likely that borough centers and the 
centers of the new towns as well as those of the 
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transition locations initially emerged as planned 
entities, whereas the new village centers and 
those on university campuses were mainly 
incremental in nature.
As the case studies reveal, the initiative to 
develop a new center emanates from the local 
authorities’ ambition to strengthen the spati-
al-economic position of their cities, which 
entails increasing the number of dwellings, jobs, 
and facilities. To achieve this objective, the local 
authorities entered into coalitions of convenien-
ce with the State, neighboring municipalities, 
and other interests. On the one hand, these 
arrangements were meant to help expand the 
municipal territory; on the other hand, they 
could generate additional financial means to 
cover budget deficits in land development. Local 
authorities also sought out formal cooperation 
with private parties to finance the construction 
of the desired projects. The objective of these 
private parties was to generate a profit through 
the completion of these real property projects. 
The completion of the new centers was thus a 
means to achieve an objective shared by local 
authorities and private parties. It was mostly the 
local authorities who carried out the planning of 
the new centers. The participation of the 
developers, investors and the main users in the 
planning process was mostly geared to incre-
asing the commercial value of the resulting 
centers.
The cities of The Hague and Utrecht were proac-
tive in setting the direction of their urban 
expansion, even though part of this development 
was envisioned on the territory of neighboring 
municipalities. The choice of a location for their 
new centers was also determined by the city 
politicians and their civil service staff. An 
important consideration was to locate these 
centers within their own municipal boundaries. 
Especially the local civil servants had a decisive 
voice in the planning process. The State, in 
contrast, had barely any influence on the 
development of the new centers. It delegated 
that responsibility to the provinces. The latter 
made an attempt to become actively involved in 

the planning, but in the end their efforts came to 
nought. The same can be said of (the influence 
of) the urban regions. During the post-World 
War II reconstruction, the private parties and 
end-users could hardly exert any influence at the 
initiation stage of new centers. But their 
influence was clearly greater in the new centers 
that were completed during the period of 
deregulation.

Testing the Hypotheses

The specifications for the foreseen composition 
and size of the Leyweg Center and Kanalenei-
land Center positioned them somewhere 
between the level of the city center and that of 
nearby district centers. Yet this intermediate 
status was not due to State influence on the 
cities’ administrations. It was the cities themsel-
ves, rather than the national government, that 
determined the profiles of these new centers. 
Although at the time, the cities were financed 
from the national budget, the influence of the 
State was limited. Moreover, the State had not 
yet been engaged in spatial or retail planning. 
This implies that the first hypothesis must be 
rejected. It can be reformulated as follows: 
“Because of the lack of a national policy concern-
ing spatial and retail planning during the 1950s 
and 1960s, and because earmarked contributions 
from the national budget for the realization of 
real property for retailing did not exist, local 
authorities were the main actors determining 
the emergence of new centers.”
The amount of space allocated to the retail 
sector in the new centers was relatively large 
during the period of deregulation, but this was 
not only the effect of the increased (financial) 
impact of the private actors. Also the municipali-
ties promoted more retailing to increase the 
yield of their land development activities. They 
pushed to increase the floor space for shopping 
in both Nieuw Laakhaven and Leidsche Rijn 
Center so as to improve the bottom line of the 
balance sheets of their investments in land 
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improvement. Also the second hypothesis must 
be rejected; it can be reformulated as follows: 
“Because the local authorities needed to steadily 
increase the income from their own sources 
after the 1980s, they aimed, in conjunction with 
the private parties, to generate an optimal yield 
from their urban development activities, which 
accounts for the relatively large share of retailing 
in the new centers created during this period.”

Reflection

Until 1960, spatial policy hardly existed; 
development was not directed by the principles 
underpinning the concept of a retail hierarchy 
formulated by Christaller. The planning and 
realization of new centers was exclusively a 
matter of local concern and resulted from the 
notion of a ‘balanced district’. A distinction was 
made between district and neighborhood 
centers, but boroughs existed only as adminis-
trative entities. It was thus decided to realize the 
new Leyweg Center and Kanaleneiland Center 
as district centers rather than fitting them to the 
level of the borough. One consequence was that 
specific functions serving the entire city or the 
borough were not necessarily located in these 
centers but were dispersed along the main traffic 
arteries. Their location outside the new centers 
is also related to the contemporary monocentric 
character of the cities and to the application of 
the principles of functionalism, which called for 
the separation of residence, work, and retailing. 
The dispersal of these functions explains why 
the Leyweg Center and Kanaleneiland Center 
are predominantly service centers rather than 
centers of employment. The case studies in this 
investigation deal with two periods: before 1960 
and after 1980. Because spatial and retail 
planning policies did not belong to the remit of 
the national and provincial authorities until 
after 1960, one may wonder about the impact of 
policy on the creation of the new centers 
between 1960 and 1980. To answer such 
questions, supplementary research is needed. 

During the period of deregulation as well, the 
initiative to develop new centers was taken by 
local authorities, while the State kept its 
distance. The municipalities devised the initial 
specifications and the (overall) urban design. 
Private parties now exerted substantially more 
influence on the specification of the plans than 
they had earlier during the reconstruction 
period. The local authorities entered into 
cooperative agreements with them to finance 
and complete the intended urban development. 
To secure their participation, the developers 
clearly followed the lead of the proposals that 
had been set forth. It was only after the coopera-
tion deals were signed that the developers 
started pushing for a more market-based model. 
The main ingredients of that model were lower 
land prices and reduced risks. Sometimes they 
drove a hard bargain. But that strategy was not 
limited to the private parties. The municipalities 
had learned to play the game too and sought 
cooperation with the property developers. The 
main end-users could also exert influence on the 
plan specifications. But the influence of the 
investors remained limited (with the exception 
of Corio).
It is surprising that the local authorities were 
able to maintain a strong influence on the 
specifications for the new centers during this 
period of deregulation. Several explanations may 
be advanced for this. First of all, the new centers 
are such large and complex projects and carry 
such big risks that market parties were reluctant 
to initiate them. Secondly, hefty operational 
deficits were projected for the planned new 
centers, so active involvement of the local 
authorities was required. A third factor is the 
impression that deregulation affecting urban 
development proceeded slowly. Consequently, 
municipal civil servants maintained their 
directive behavior for a long time. A fourth 
explanation is steeped in the entrepreneurial 
government model. During the period of 
deregulation, the municipalities received 
substantially less transfer payments from the 
State, which forced them to tap into other 
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sources of income. On the one hand, they sought 
to establish coalitions of convenience with the 
State; on the other hand, they sold off land. This 
allowed the municipalities to pursue an optimal 
balance in their land management. While they 
favored high-yield functions like retail and 
offices, they also expanded the projects. During 
this period of deregulation, the municipalities 
behaved as if they were commercial entities. A 
potential danger lurks in this strategy. The main 
concern is that the expansion of the capacity was 
generally not based on market research, but the 
developers were strictly held to the agreed 
program. This bind prevented the market parties 
from exerting a correcting influence. If such 
situations were to occur at a large scale, they 
could cause a disruption in the real property 
market. This is an important point of concern, 
especially in light of the enormous excess supply 
of office space and shops produced during the 
past decades, which has brought about the 
current level of vacancies. It is not far-fetched to 
believe that this overproduction was not only the 
result of the actions of the private parties but 
that it was also brought about by the decisions of 
local government. The involvement of the local 
authorities not only poses a threat of market 
disruptions but can also hamper the execution of 
its public oversight responsibilities.

During the post-World War II period, govern-
ment policy was hardly concerned with the 
creation of new centers. Instead, it was aimed at 
strengthening the position of the inner cities. 
Given this frame of mind, it is remarkable that a 
large number of new centers were completed 
after all. Throughout the reconstruction period, 
the addition of new centers was rarely seen as a 
threat to the strong position of the historical 
center. At the time of the deregulation, however, 
the competition between the new centers and 
the inner cities had become an issue. The local 
authorities preferred to promote the renewal of 
the inner city. To further this goal, it was not 
unusual for the local authorities to slow down 
the development of a new center. The problem 

did not emerge in the municipalities at the edge 
of the urban region or in the growth centers, 
where the new center was also meant to 
function as the principal center of the municipa-
lity (i.e., in Zoetermeer near The Hague or in 
Houten near Utrecht). But in those cases, the 
issue of competition did arise in relation to the 
(new) centers in adjacent municipalities. In such 
situations, that threat could conceivably be 
reduced if the planning and programming of the 
main features of the new centers were to be 
carried out by a higher-tier authority.
It should be noted that the creation of the new 
centers was not a goal in itself. Rather, these 
centers resulted from the ambition of the 
municipalities to strengthen their spatial-econo-
mic position through the (re)development of 
their territory. This explains why the new 
centers were located within the municipalities’ 
pre-existing or newly annexed territory. 
Because these decisions were made at the local 
level, there was insufficient coordination of the 
location choices at the level of the urban region. 
Thus, relatively many new centers were created 
at short distances from each other. The resulting 
spatial pattern has contributed to the fragmen-
tation of central city functions in the suburban 
zone, spreading them over a large number of 
new centers. In addition, many central city 
functions have been dispersed to solitary sites 
outside the new centers. Consequently, most 
new centers in the Netherlands are small. At 
that scale, they cannot benefit fully from the 
advantages that would come with a substantial 
concentration of functions in the new centers, 
such as compactness, economic synergy, 
differentiation of residential environments, 
high-quality logistic systems, liveliness, social 
safety, and sustainability. From this perspective 
as well, one wonders whether it would have 
been better if the planning and realization of the 
main features of the new centers had been taken 
up by an authority at a higher tier than the 
municipality.
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The starting point for the future is the current 
spatial pattern of new centers. As the market 
shifts from a supply-side to a demand-side model 
and the share of internet commerce keeps 
growing, it is not likely that the new centers will 
be faced with a need to implement large-scale 
(expansion) programs. However, that does not 
imply inertia. Given the growth of the urban 
regions, additional central city functions will be 
needed. To reduce the dispersal of these 
city-center functions throughout the urban 
region, it is important to weigh the options at the 
level of the urban region or the province before 
deciding which of the (new) centers would be 
the most suitable locations for them. Such 
deliberation is especially important when the 
objective is to improve the agglomeration 
economies, the functional diversity, and the 
attractiveness of a limited number of (new) 
centers. At the same time, pursuit of this 
objective may make a major contribution to the 
international competitiveness of the Dutch 
urban regions.

In the Netherlands there are relatively many 
new centers with a predominantly service-orien-
ted function. Even so, most of the research and 

theory-building on the (creation of the) new 
centers has focused on the new centers that are 
distinguished by their employment function. But 
the new centers may provide both services and 
jobs. Therefore, when formulating theory about 
new centers, it is important to link the agglome-
ration effects (both centrifugal and centripetal 
forces) to the service function of cities. As the 
literature tends to focus on the autonomous 
growth of cities, the issue of real property 
development remains underexposed. Yet as the 
results of the case studies show, the local 
authorities have been proactive in dealing with 
the challenge of a growing population and 
economy through the development of real 
property. Their policy efforts have generated 
sufficient basis to support the creation of new 
centers. It is against the background of these 
considerations that another explanation for the 
creation of new centers in the Netherlands may 
be advanced: “New centers in the Netherlands 
are the result of local authorities’ ambition to 
strengthen the spatial-economic position of their 
cities by being proactive in dealing with the 
growth of the population and the economy and 
by linking this development to the centrifugal 
forces in play in the urban region.”
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Nederland is sinds de Tweede Wereldoorlog sterk verstedelijkt met 
omvangrijke woongebieden en bedrijventerreinen aan de flanken  
van de stad. Hoewel het overheidsbeleid vooral gericht was op 
versterking van de binnensteden, zijn er in deze periode toch veel 
nieuwe centra ontstaan. Over de kenmerken van deze gebieden is  
nog weinig gepubliceerd. Ook was er vrijwel niets bekend over  
hoe het krachtenveld tussen de diverse actoren het ontstaan van  
deze nieuwe centra heeft bepaald. 

Dit onderzoek toont allereerst aan waar in Nederland nieuwe centra 
zijn ontstaan en hoe deze zich ruimtelijk en functioneel kenmerken. 
Vervolgens is onderzocht welke krachten tussen de diverse overheden 
onderling alsook tussen overheid en private partijen bepalend zijn 
geweest voor de realisatie van vastgoed in nieuwe centra. Hiertoe 
is het ontwikkelingsproces geanalyseerd van Centrum Leyweg 
en Nieuw Laakhaven in Den Haag, en Centrum Kanaleneiland en 
Leidsche Rijn Centrum in Utrecht. De resultaten van het onderzoek 
bieden nieuwe inzichten voor aanpassing van het overheidsbeleid 
en optimalisering van het ontwikkelingsproces. Dit is met name van 
belang omdat nieuwe centra, door hun multifunctionele karakter en 
mogelijkheden voor intensief ruimtegebruik, een belangrijke functie 
hebben voor de verstedelijking en versterking van de internationale 
concurrentiepositie van de Nederlandse stadsregio’s.


