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Voorwoord 

Het schrijven van dit boek is een langdurig en inspirerend proces 

geweest. Langdurig en zwaar omdat het niet meevalt om vijftig 

jaar ontwikkeling van stedelijke patronen op een samenhangende 

wijze in één verhaal onder te brengen. Maar ook inspirerend 

door het enthousiasme dat mijn begeleiders Rob van Engelsdorp 

Gastelaars en Cees Cortie over wisten te brengen. Zonder hun 

intensieve begeleiding zou ik deze klus niet hebben kunnen 

klaren. Als ik terugdenk aan de afgelopen vijf en een half jaar, 

dan denk ik niet niet in de eerste plaats aan het geploeter om de 

juiste data te vinden of om greep te krijgen op de literatuur, maar 

aan de inspirerende maandelijkse discussies. Daarbij werd veel 

gelachen en dat typeert de sfeer waarin die gesprekken verliepen. 

Het was voor mij niet alleen een leerzame, maar ook een leuke tijd. 

Het bestuur, de directie en de leiding van de afdeling onderzoek 

van de provincie Noord-Holland hebben mij de gelegenheid 

gegeven om de laatste drie jaar van mijn werkperiode te 

gebruiken voor deze studie en daar ben ik hen zeer dankbaar 

voor. In het bijzonder wil ik Pipo Nicolas, Sjoerd Bosma, 

Cees Versteden, Max van den Berg en Peter van der Velde 

bedanken voor hun steun hierbij. Pipo en Max hebben daarnaast, 

in de beginfase van het onderzoek door hun inhoudelijke 

commentaar bijgedragen aan de opzet. Ook de collega's van de 

afdeling onderzoek dank ik voor hun belangstellende commen

taren en bijdragen. Meer in het bijzonder bedank ik Wim Konter; 

zonder zijn herhaaldelijke hulp bij het vergaren en bewerken van 

gegevensbestanden was het beslist niet gelukt. Gedurende het 

eerste jaar van mijn studie heeft Sanne Kramer mij, tijdens een 

stageperiode, enorm geholpen bij het vergaren van data

bestanden. Het lijkt al weer eeuwen geleden, maar ik ben het niet 

vergeten en ik ben haar daar erg dankbaar voor. De (voormalige) 

Rijksplanologische Dienst dank ik voor het ter beschikking 

stellen van gegevens op het gebied van forensisme en een model 

om de stromen op de kaart weer te geven. In het bijzonder dank 

ik Hans van Amsterdam voor zijn hulp daarbij. Co Poulus van 

het bureau AB-Onderzoek dank ik voor zijn bijdrage bij het 

produceren van correcte tijdreeksgegevens op verschillend 

gebied. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft mij veel 

3 Het stedelijk veld in opkomst - Anton Brand 

Vluchten kan niet meer 

'k zou niet zoeten hoe 

vluchten kan niet meer 

'k zou niet weten waar naar toe 

Annie M.G. Schmidt 

gegevens verschaft en in het bijzonder de heren Warmerdam, 

Elkink, Harmsen en Konen dank ik voor hun hulp daarbij. 

Een groot aantal collega's uit de vakwereld heeft gedurende 

verschillende fasen van het onderzoek commentaar geleverd en 

mij zodoende geholpen om mijn studie verder aan te scherpen; 

ook hen bedank ik voor hun bijdrage. 

In het laatste stadium van de studie hebben drie vrienden van 

buiten het vakgebied, zich gebogen over de tekst, om die zoveel 

mogelijk van vakjargon te ontdoen en de leesbaarheid ervan te 

vergroten: Tilly Dinger, Annekoos Kleijn en Enno Kuijpers. 

Het was verfrissend om commentaar van 'buitenstaanders' te 

krijgen en ik wil hen graag voor deze bijdrage bedanken. Dank 

ook aan Lia McGonigal voor de vertaling van de samenvatting. 

Met het tekenen van de Gis-kaarten heeft Marius Bakker van het 

provinciale bureau MediaProductie een zeer omvangrijke bijdrage 

geleverd aan dit proefschrift en daarvoor wil ik hem en ook de 

leiding van het bureau bedanken. Edith de Vries-Lukkien, van 

hetzelfde bureau, bedank ik voor haar zorg voor de mooie lay-out 

en haar bijdrage aan de omslag. 

Het drukwerk is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van 

het AME en de provincie Noord-Holland. Ik dank beide 

instellingen hiervoor en in het bijzonder de personen die zich 

hiervoor hebben ingezet. 

Mijn vrouw Elsbeth heeft al die jaren intensief met mij mee

geleefd. Haar steun en geduld hebben het mogelijk gemaakt dat 

ik mij gedurende vele jaren op dit onderzoek heb kunnen 

concentreren. De zolder kan nu worden opgeruimd en de 
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Overveen, september 2002 
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Inleiding 

Als je aan het eind van je werkende leven nog eens begint aan 

een promotie-onderzoek dan moet daar een verklaring voor zijn. 

Die verklaring is dat ik bij mijn werk als planoloog bij de 

provincie Noord-Holland tegen een vraag ben aangelopen, die 

mij in toenemende mate ging intrigeren. Die vraag luidt simpel 

gezegd: wat is een stad ? Naar mijn idee neemt de verwarring 

over de vraag wat nu eigenlijk een stad is in de loop van de tijd 

toe. Aangezien je in de ruimtelijke planning voortdurend bezig 

bent steden en stedelijke gebieden te beïnvloeden is de notie 

van wat een stad is essentieel om daar een zekere richting aan 

te geven. Deze vraag hield mij dan ook zo bezig dat ik besloot 

hier wat meer studie van te maken. Van het een kwam het ander 

en zo ontstond op een gegeven moment het idee voor dit 

promotie-onderzoek. De vraag die leidde tot dit onderzoek zal 

ik nu eerst wat nader te beschouwen. 

1.1 Wat is een stad? 

Het lijkt vreemd als iemand, die als stedebouw kundige is opge

leid, de vraag stelt wat een stad is. In de loop van de jaren echter 

kreeg ik steeds meer het gevoel dat het voortdurend moeilijker is 

geworden om de snel veranderende stedelijke structuren te 

benoemen. Die duidelijkheid was er nog ten tijde van de in 

zichzelf besloten traditionele stad, maar dat ligt al weer een tijdje 

achter ons. Direct na de 2e wereldoorlog, toen de steden, voor

zover ze niet in puin lagen, nog redelijk compact waren en 

overzichtelijk, is de traditionele stad al aan het veranderen. 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit een stedebouwkundige studie, van de 

gemeente Rotterdam, 'De stad der toekomst, de toekomst der 

stad' (Bos,1946). In de stelling waar deze studie mee begint lijkt 

het contrast tussen stad en land nog groot, niet alleen ruimtelijk, 

maar ook in de wijze van leven: "Het wezen der stad kan worden 

samengevat in een tweetal begrippen: de concentratie, de opeenhoping 

van mensen, woningen, fabrieken en werkplaatsen rondom een zeker 

centrum, en de intensivering, de verheviging van het maatschappelijk 

leven en van het levenstempo, hetgeen zich uit in een zekere nerveuze 

spanning, voortdurende activiteit, veelheid van initiatieven en ideeën. 

In beide opzichten onderscheidt de stad zich duidelijk van het platte

land, dat gekenmerkt wordt door een verspreide bebouwing en 

bewoning en door een langzaam levenstempo." Aan de andere kant 

echter constateert dezelfde studie dat de 'moderne grote stad' al 

grote veranderingen laat zien: "Zij is niet langer een afgesloten, 

ommuurde eenheid. Integendeel, in haar onbeperkte en onbeheerste 

groei verliest zij zich vaak zonder duidelijke overgangen, in rommelige 

voorsteden met fabrieken en werkplaatsen, buitenwijken met volks-

tuinen en karakterloze goedkope landhuisjes, cm tenslotte in landelijke 

gemeenten." (Bos, 1946). Kortom, de traditionele scheiding tussen 

stad en landelijk gebied is nog wel aanwezig, maar is bezig te 

vervagen. Tijdens de periode waarin ik als planoloog heb 

gewerkt verdwijnt die scheiding. Het eeuwenoude beeld van 

afzonderlijke, geconcentreerde, nederzettingen in een leeg 

landelijk gebied wordt getransformeerd tot een patroon van 

uiteengelegde steden met een invloedsgebied van soms 

tientallen kilometers. Die transformatie intrigeerde me en vooral 

het feit dat we er steeds minder in slagen die nieuwe stadsvorm 

te benoemen en te doorgronden. Figuur 1.1 illustreert die 

structuurverandering voor het Amsterdam-Noordzeekanaal-

gebied tussen 1947 enl977. In dertig jaar tijd is het overzichtelijke 

beeld waar de studiegroep Bos nog vanuit ging geheel ver

dwenen. Bij mijn aantreden als jonge stedebouwkundige in de 

beroepswereld gaf het begrip stadsgewest houvast. Dit begrip 

duikt op in de jaren zestig" en speelt een belangrijke rol bij het 

streven van planologen en stedebouwkundigen om de ver

anderende ruimtelijke werkelijkheid in de greep te krijgen. De 

2e Nota over de ruimtelijke ordening (1966) is net vastgesteld en 

daarin wordt de feitelijke ontwikkeling van het stadsgewest als 

gegeven aanvaard. Het wordt onderdeel van het beleid (zie 

figuur 1.2), zij het dat de concretisering van dat beleid achter

wege blijft. Mede daardoor ontstaat tegelijkertijd met het officieel 

aanvaarden van het stadsgewestbegrip ook verwarring. De 2e 

Nota benoemt het stadsgewest als ".. een gespreid samenstel van 

een of meer grote centra (steden of agglomeraties) met omringende 

kleine kernen, die door hun vele onderlinge relaties één functioneel 

Het begrip stadsgewest is overigens van ouder datum. Het wordt in 1925 al 

geïntroduceerd door M.VV.J. Roegholt. Roegholt op zijn beurt verwijst naar prof. 

Valckenier Kips als degene die de benaming stadsgewest voor het eerst zou hebben 

gebruikt (bLz. 226). Hel stadsgewest, zoals Roegholt het beschrijft, is zowel qua functie 

als qua omvang nog niet duidelijk afgebakend. Het dient er vooral toe om op gewes

telijk niveau ruimte te vinden voor stedelijke uitbreidingsplannen. Daarmee wijkt het 

sterk af van het begrip stadsgewest, zoals dat in de jaren zestig en daarna wordt 

gebruikt. Zie ook noot 6 in hoofdstuk 6. 
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Figuur 1.1 Stedelijk patroon Amsterdam-Noordzeekanaalgebied 1947-1977, bron: Noord-Holland 1979 

A M S T E R D A M - N O O R D Z E E K A N A A L G E B I E D 1947 afb 2 30 

BIOH E t O 

AMSTERDAM-NOORDZEEKANAALGEBIED 1977 afb 231 
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Figuur 1.2 Kaartje 2e Nota R.O.: stad, agglomeratie, stadsgewest en stedelijke zone 

geheel vormen". De nota maakt echter niet duidelijk hoe deze 

functionele relaties moeten worden benoemd en hoe deze 

nieuwe uiteengelegde stad moet worden begrensd. Er wordt in 

die periode veel gediscussieerd over de vraag hoe een stads

gewest moet worden gedefinieerd, maar een duidelijk uitsluitsel 

komt daar niet uit voort. De grens van het stadsgewest is 

zodanig afhankelijk van het criterium dat ervoor wordt aan

gehouden (en in het verlengde daarmee van het 

beleidsuitgangspunt dat wordt gekozen), dat een eenduidig 

antwoord niet te geven is.:' Een tweede element van verwarring 

Jn de jaren zestig is dit een belangrijk beleidspunt, aangezien de maximaal aan

vaardbare afstand tossen de centrumstad en de groeikernen vastgesteld moet worden. 

De afstand tussen Amsterdam en de groeikernen Purmerend en Alkmaar is resp. 

ca 15 en ca 38 km. Gaat men uit van een maximale afstand tussen centrum-stad en 

daarop betrokken omgeving van 15 km (Commissie Westen des Lands, 1958) dan zou 

Alkmaar als groeikern afvallen. 

9 Het stedelijk veld in opkomst - Anton Brand 

komt voort uit de functionele differentiatie, die zich tussen 

hoofdkern en satellieten gaat aftekenen. De voorsteden en woon

dorpen bieden, althans in de eerste fase van stadsgewestvorming, 

vooral aantrekkelijke woonmogelijkheden voor gezinnen met 

kinderen en de centrale stad blijft voorlopig nog de toon aan

geven wat de voorzieningen en de werkgelegenheid betreft. Het 

al dan niet aanvaarden van een taakverdeling tussen de hoofd

kern en de overige kernen van het stadsgewest is gedurende een 

lange periode een element van discussie.Een derde element van 

verwarring betreft het onderscheid tussen stad en land. Grote 

stukken landelijk gebied raken min of meer ingesloten in het 

stadsgewest. Daarmee samenhangend worden ze gaandeweg 

meer betrokken bij het stedelijk functioneren en verliezen hun 

identiteit. Zo ontstaan grote zones met een onduidelijk half-

stedelijk karakter. Vragen deze gebieden om een inrichting ten 

dienste van de stedelingen of om een behoud van de agrarische 

functie? Daar komt bij dat deze gebieden in veel gevallen onder

deel uitmaken van het grondgebied van stedelijke rand

gemeenten of soms zelfs van agrarische gemeenten. Dat leidt 

nogal eens tot complicaties bij de inrichting ervan. In Noord-

Holland woedt jarenlang een discussie over de vraag of 

Haarlemmermeer beschouwd moet worden als onderdeel van 

het Groene Hart of als stedelijke uitloper van het Amsterdamse 

stadsgewest. Nadat besloten is tot de Noron-locatie bij 

Hoofddorp wordt de scheidslijn tussen groen en stad midden 

door de polder getrokken. Het is één van de vele voorbeelden 

die te geven zijn over de strijd tussen voor- en tegenstanders van 

stedelijke expansie. Op de achtergrond van deze strijd speelt in 

veel gevallen onduidelijkheid over de gewenste omvang van het 

stadsgewest. De verwarring over het begrip stad wordt in de 

jaren tachtig en negentig versterkt doordat de ruimtelijke 

differentiatie en deconcentratie stap voor stap doorgaan en een 

stedelijke structuur doen ontstaan met een steeds grotere 

reikwijdte en toenemende functionele relaties tussen de kernen. 

Nieuwe termen, zoals 'netwerkstad' en 'stedelijke corridor' geven 

in de jaren negentig uitdrukking aan de nieuw optredende 

regionale verbanden. 

De schets die Jan Willem Neutelings in 1996 maakt van de 

Haagse zuidrand geeft een typerend beeld (zij het wel echt een 

vormgeversbeeld) van de stad aan het eind van de twintigste 

eeuw (zie figuur 1.3). Deze weergave toont een grote veelheid 

aan stedelijke vormen, die met de losse hand over dit deel van de 

Randstad uitgestrooid lijken te zijn. Door het opkomen van 



Figuur 1.3 Tapijtmetropool, Jan Willem Neutelings 

(Onderzoek naar de Haagse Zuidrand in opdracht van de Dienst Stadsontwikkeling Den Haag) 

steeds weer nieuwe termen en het ontbreken van duidelijke 

criteria daarbij, kan men niet anders constateren dan dat het er 

niet overzichtelijker op wordt. Het begrip 'stedelijk netwerk', dat 

de 5e Nota over de ruimtelijke ordening (Ministerraad, 2000) 

hanteert, draagt ook niet bij aan meer duidelijkheid, aangezien 

een heldere definitie ontbreekt en de afbakening willekeurig 

aandoet. 

Kortom, deze chaos aan termen en meningen levert voor mij de 

inspiratie op om een boek te schrijven over de veranderende 

hoedanigheid van stedelijkheid en de rol die de veranderende 

interactie daarbij speelt. 

1.2 Van vraag naar onderzoeksopzet 

Hoe vertaal ik de vraag 'wat is een stad' naar een onderzoek ? 

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de functioneel-

ruimtelijke structuur lijkt het mij zinvol deze over een wat 

langere periode voor een gebied in Nederland in kaart te 

brengen. Ik kies daartoe een periode van ca vijftig jaar: de halve 

eeuw die ik zelf heb meegemaakt na de 2e wereldoorlog. De 

analyse daarvan vindt plaats door fasen te onderscheiden op het 

niveau van de stedelijke structuur en speelt zich af op het 

regionale vlak. Daar spelen de transformatieprocessen waar ik 

het over heb, zich af. Daór treden ook de grootste problemen op: 

de voortdurend tekort schietende verkeersinfrastructuur, de 

versnippering van het groen, de selectieprocessen binnen 

stedelijke milieu's en de verpaupering van sommige wijken en 

buurten die daarmee samenhangt. Deze keuze voor de regio als 

ingang heeft als consequentie dat relaties tussen steden en 

stedelijke regio's op het Europese of mondiale niveau buiten het 

kader van deze studie vallen. Over de manier waarop men in 

plannerskringen omgaat met het transformatieproces van de 

stedelijke structuur was ik echter niet tevreden: men beperkt zich 

daarbij over het algemeen tot de kwantitatieve gevolgen van de 

groei van bevolking en bedrijvigheid. Bij het streekplanwerk, 

zoals ik dat heb meegemaakt, worden de behoeften van 

bevolking en van bedrijfsleven vooral in kwantitatieve termen 

benaderd en gedefinieerd als woningbehoefte en de behoefte aan 

bedrijfsterreinen en vervolgens vertaald in het aantal hectares 

dat op de plankaart ingetekend kan worden. Daardoor komt 

men onvoldoende toe aan de oorzaken van de optredende 

ruimtelijke structuurveranderingen. Die oorzaken zijn vooral te 

vinden in het gedrag van de stadsgebruikers en de consequenties 

van dat gedrag voor het functioneren van de stedelijke structuur. 

Anders gezegd: in de planningpraktijk ligt een sterke nadruk op 

de uiterlijke vorm van de stad en het stadsgewest en veel minder 

op de vulling. Het gecompliceerder worden van de ruimtelijke 

structuren is niet te begrijpen zonder kennis te nemen van de 

veranderingen die zich voordoen op het individuele en huis-

houdensniveau. Het gedrag van individuen en huishoudens is 

grotendeels autonoom en maar beperkt door de overheid te 

beïnvloeden. Allerlei verschijnselen, die haaks staan op over-

heidsdoelstellingen, zijn alleen te verklaren door je te realiseren 

dat de overheid weliswaar een zekere greep heeft op de inrich

ting en vormgeving van buurten en wijken, maar niet op de 

keuzen die individuele burgers maken (vaak met hun voeten). 

Zo verpauperen sommige buurten en wijken ondanks het geld 

dat er jarenlang in is gepompt omdat de middengroepen eruit 

wegtrekken (soms heeft dat beleid overigens wel succes). Ook 

blijven de meeste mensen kiezen voor de auto voor hun 

dagelijkse verplaatsingen ondanks een jarenlang ontmoedigings

beleid van de overheid. Tk zou bij het in kaart brengen van het 

veranderende verstedelijkingspatroon in Nederland de aandacht 

in twee opzichten willen verruimen: 

• Door de wisselwerking tussen de groei van het aantal 

stedelijke ingezetenen en de veranderingen in het gedrag en 

de organisatie van individuen en huishoudens in beschou

wing te nemen (de keuze voor schema 1.2 in plaats van voor 
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Schema 1.1 Gebruikelijke benadering Schema 1.2 

groei aantal 

stedelijke 

ingezetenen 

1 

i • 

veranderend 

stedelijk 

ruimtegebruik 

3 

schema 1.1). Een voorbeeld van de invloed van verande

ringen bij huishoudens op het stedelijke ruimtegebruik is de 

sterke toename, die in de na-oorlogse periode optreedt, van 

het aantal eenpersoonshuishoudens en de toename van het 

aantal scheidingen. Daardoor is bij eenzelfde bevolkings

omvang het aantal woningbehoevende huishoudens sterk 

toegenomen. 

• In de tweede plaats door aandacht te schenken aan de 

invloed van de overheid. De overheid heeft in Nederland, 

in vergelijking met andere landen, zeer veel invloed op de 

ruimtelijke structuur. De vraag die dan voor de hand ligt is: 

hoe is het te verklaren dat de steden in dit land, ondanks alle 

overheidsinvloed, zo sterk zijn uitgedijd dat uitgestrekte 

stedelijke zones zijn ontstaan? Omdat ik uit de overheids-

wereld afkomstig ben ligt het ook om die reden voor de hand 

dat ik aan de rol van de overheid aandacht besteed. 

Met de keuze voor schema 1.2 wil ik niet ontkennen dat de 

invloed van de bevolkingstoename op het uitdijen van de 

stedelijke gebieden groot is: In de periode 1947-1993 is de 

bevolking van Nederland toegenomen van 9,5 tot 15,3 miljoen 

inwoners (als je 1947 op 100 stelt is 1994:160). Parallel aan die 

toename van de bevolking neemt ook het aantal arbeidsplaatsen 

toe, de behoefte aan winkels, kantoren en peuterspeelzalen. Aan 

deze invloed van de bevolkingsgroei wordt in deze studie 

slechts zeer beperkt ingegaan, omdat dit aspect in veel studies al 

uitgebreid is belicht. Alleen in globale zin komt deze invloed aan 

de orde in hoofdstuk 5. Om de invloed van de overheid op de 

r gekozen benadering 

groei aantal 

stedelijke 

ingezetenen 

1 

veranderingen in het 

gedrag en de organisatie 

van huishoudens 

2 

veranderend 

stedelijk 

ruimtegebruik 

3 

sociaal-geografische werkelijkheid adequaat in beeld te brengen 

over een periode van vijftig jaar is een uitgebreid onderzoeks

programma nodig. In deze studie vormt het slechts een onder

deel en is alleen een beperkte behandeling mogelijk. Ik kies voor 

het leveren van een persoonlijk getinte beschouwing van de 

invloed van de overheid op de verschillende verstedelijkings-

fasen. 

Dat brengt mij dan tot de volgende opzet van het onderzoek: 

Na dit inleidende hoofdstuk zullen de veranderingen op 

structureel niveau, die verband houden met het uitdijend 

stedelijk gebied, worden uitgewerkt in hoofdstuk 2: Ruimtelijke 

structuurmodellen. De veranderingen op individueel niveau, die 

aan deze ruimtelijke veranderingen ten grondslag liggen, 

worden uitgewerkt in hoofdstuk 3: De individuele grondslag van het 

veranderend stedelijk ruimtegebruik. Daarbij gaat het om de 

invloed, die dit gedrag heeft op het stedelijk grondgebruik en op 

de mobiliteit. Bij deze twee hoofdstukken wordt de literatuur 

voornamelijk ontleend aan de angel Saksische landen. Met 

behulp van deze informatie wordt dan de probleemstelling, een 

analyse- en een onderzoekskader geformuleerd voor dit onder

zoek in hoofdstuk 4: Het ontwerp van het onderzoek. Vervolgens 

vindt de toespitsing van het onderzoek plaats op een 

Nederlandse regionale situatie. De keuze van dit proefgebied 

vindt eveneens plaats in hoofdstuk 4. Als achtergrond voor deze 

regionale toespitsing worden voor de meest relevante kenmerken 

van dit onderzoek enkele trends in Nederland in de periode 
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1945-1995 op een rijtje gezet in hoofdstuk 5: Processen op de schaal 

van Nederland. De daarop volgende drie hoofdstukken onder

zoeken de ruimtelijke en functionele veranderingen in de 

gekozen Nederlandse regio's aan de hand van het eerder 

genoemde onderzoeksschema. Zij volgen de fasen in het trans

formatieproces, hetgeen blijkt uit de titels van deze hoofd

stukken: hoofdstuk 6: De stad, hoofdstuk 7: Het stadsgewest en 

hoofdstuk 8: Het stedelijk veld. In deze drie hoofdstukken ligt het 

accent op de feitelijke ontwikkelingen. De invloed van de 

overheid op deze ruimtelijke en functionele ontwikkelingen 

komt per fase in deze drie hoofdstukken aan de orde. 

In hoofdstuk 9: Conclusies, worden de bevindingen uit het onder

zoek samengevat. 
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2 Ruimtelijke structuurmodellen 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de veranderingen aan de orde die in de 

functioneel-ruimtelijke structuur van stedelijke gebieden zijn 

opgetreden, voorzover zij van belang zijn voor de tweede helft 

van de twintigste eeuw. Deze beschouwing is voornamelijk 

gebaseerd op angelsaksische literatuur. Het gaat hierbij echter 

overwegend om literatuur, waarin gepretendeerd wordt 

ontwikkelingen te behandelen, die een algemene geldigheid 

hebben voor economisch hoogontwikkelde (westerse) landen. 

Daarom acht ik deze literatuur in principe ook geldig voor 

Nederland. Om niettemin de kans op een mogelijke eenzijdig

heid ervan expliciet onder ogen te zien vindt in paragraaf 2.5 een 

confrontatie plaats met continentaal-europese literatuur. 

In deze verkennende beschouwing gaat het met name om de 

vraag wat de betekenis is van de toegenomen interactie voor de 

ruimtelijke structuur. In de 19e eeuw was de loopafstand 

bepalend voor de afstand tussen woonhuis en werkplek. 

Compactheid was een noodzakelijke voorwaarde voor het 

stedelijk functioneren. Aan het eind van de 20e eeuw staan de 

stadsbewoners zodanige vervoersmogelijkheden ter beschikking 

dat een afstand van 30 a 40 km tussen woon- en werkplek als 

reëel wordt ervaren. Samenhangend met de vergrote verplaat-

singsmogelijkheden van de stadsgebruikers hebben de steden 

zich omgevormd tot stedelijke regio's, met een steeds grotere 

omvang. Deze transformaties kunnen worden beschreven door 

verschillende fasen in de stedelijke ontwikkeling te onder

scheiden. Uitgaande van de invalshoek van het functioneel-

ruimtelijke patroon is gekozen voor een beschouwingswijze 

waarbij de fasen worden gevormd door kenmerkende verande

ringen die daarin optreden. Als hulpmiddel wordt hierbij 

gebruik gemaakt van het begrip 'ruimtelijk concept'". Door per 

fase te kiezen voor één ruimtelijk concept krijgt zo'n fase een 

gezicht en kan hij fungeren als een baken in een zee aan gegevens 

en beschrijvingen. Daarbij gaat het om een ideaaltypische 

" Een ruimtelijk (plan)concept geeft in kernachtige vorm, via woord en ook via 

beeld, uitdrukking aan de wijze waarop een planactor aankijkt tegen de gewenste 

ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting, alsmede de aard van de intervenlies die 

noodzakelijk worden geacht (Zonneveld, 1991). 

beschrijving. Gezamenlijk moeten deze 'ruimtelijke ideaaltypen' 

de hoofdlijn in de ruimtelijke transformatie juist weergeven. 

Het gaat hierbij niet om een nauwkeurige weergave van concrete 

situaties. 

De volgende verstedelijkingsfasen worden onderscheiden: 

de stad, gekenmerkt door de loopafstand 

als belangrijkste maat en een daarmee 

verband houdende compacte opzet; 

het stadsgewest, met de auto als 

dominerend vervoermiddel en een 

ruimtelijke opbouw met één stads

gewestelijk hoofdcentrum en meerdere 

suburbane kernen waarin het wonen de 

hoofd-functie is; 

het stedelijk veld, met een verder 

voortgezet patroon van gespecialiseerde 

stedelijke milieu's, geen duidelijke 

hiërarchie meer en een verplaatsings

patroon dat door kris-kras-bewegingen 

wordt gekenmerkt. 

O 

2.2 De stad © 
Ongeveer tot aan het begin van de 20° eeuw was de stad een 

concentratie van wonen en werken van mensen op een relatief 

kleine oppervlakte. In de stad is alles wat de stedelingen voor 

hun dagelijkse leven nodig hebben dicht bij elkaar te vinden. 

Sindsdien is de noodzaak voor concentratie van deze activiteiten 

aanzienlijk geringer geworden.De stad als ideaaltype heeft een 

straal van maximaal drie kwartier gaans, dat wil zeggen te voet 

(Zorbaugh, 1929,1976). De schaal van het relatienetwerk van de 

stad valt samen met de omvang van de stad en is, in vergelijking 

met de huidige steden, nog zeer bescheiden. Figuur 2.1 geeft de 

stad schematisch weer in de termen die voor dit onderzoek van 

belang zijn. 
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Figuur 2.1 De stad De stad heeft één centrum, waar 

de voornaamste voorzieningen en 

werkgelegenheid zijn geconcen

treerd. Rondom dit centrum 

wordt gewoond. De opbouw van 

het stedelijk patroon vertoont nog 

weinig differentiatie. De voor

naamste verkeersrelaties zijn door 

de dominantie van het centrum 

radiaal gericht, vanuit de woon

wijken naar het centrum. Het aantal interacties is nog beperkt. Het 

belangrijkste verschil in arbeidsdeling is dat tussen agrariërs en 

niet-agrariërs, wat een heldere scheiding tussen stad en platteland 

oplevert. Het platteland voorziet de stad van voedsel en nieuwe 

arbeidskrachten. Op het platteland zijn maar weinig voor

zieningen omdat het draagvlak ontbreekt. Men trekt daarvoor 

naarde stad. 

Sjoberg (I960) veronderstelt dat in deze steden de handels- en 

bestuurlijke elite kiest voor vestiging in het centrum van de stad. 

Een belangrijk argument daarvoor is de onderlinge nabijheid en 

bovendien is daar de veiligheid in het centrum het grootst. De 

grote massa woont, naar maatschappelijke positie gerangschikt, 

verder van het centrum af. Ongewenste activiteiten, zoals bijvoor

beeld huidenbewerking en begraafplaatsen, worden vanwege de 

stank of het ruimtebeslag naar de stadsrand verbannen en ook 

buurten van lage status bevinden zich aan de rand. Sjoberg's 

(1960) concept van de preïndustriële stad is in veel opzichten 

aanvaard als trendsetter voor theorievorming op dit terrein. 

Het patroon van de aaneengesloten stad, zoals hiervoor geschetst, 

ontwikkelt zich gedurende de 19e eeuw onder invloed van de 

groei van de stadsbevolking en de opkomst van nieuwe vervoer

middelen, zoals de trein, de tram en de metro. Deze vervoer

middelen vergroten de actieradius van de inwoners en vooral 

voor de grote steden is dat noodzakelijk om stadsuitleg mogelijk 

te maken. Door de introductie van deze vervoermiddelen wordt 

aan één van de voorwaarden, nodig voor het tot stand komen 

van suburbs, voldaan. Daarmee wordt een eerste stap mogelijk, 

die leidt tot het ontstaan van een nieuw functioneel-ruimtelijk 

patroon: het stadsgewest. 

2.3 Het stadsgewest 

Na het midden van de 19e eeuw groeien de financiële en 

technische mogelijkheden voor de stadsbewoners en daarmee 

groeit hun temporeel-ruimtelijke armslag (snellere vervoer

middelen, kortere werktijden, meer geld voor verplaatsingen). 

Dit maakt het voor veel huishoudens mogelijk afstand te nemen 

van hun werkplek om meer ruimte te geven aan hun woon

behoeften. Geleidelijk aan raken specifieke bevolkings

categorieën gehuisvest in locale woonmilieu's met een karakter 

dat past bij hun maatschappelijke mogelijkheden en hun leefstijl. 

In het bijzonder betreft dit categorieën die zich onderscheiden 

qua inkomen, status en het al dan niet hebben van kinderen 

(Berry, 1973, Gans,1968, Fishman, 1988). In de handelssteden van 

de angelsaksische wereld treedt verloedering op in en nabij het 

centrum. Dat centrum is dan, met zijn drukte, vuil, stank en herrie, 

voor de elite niet meer aantrekkelijk en door de verbeterde 

verplaatsingsmogelijkheden kan deze op een gegeven moment 

de overstap maken naar het wonen in het buitengebied (zij het 

met een pied-a-terre in de stad, om zaken te kunnen doen) 

(Schnore,1972, Hohenberg,1985). 

Een theoretisch model waarin het principe van het stadsgewest voor het eerst 

voorkomt is het stadsmodel van Burgess. In 1925 wordt door hem in het boek 

"The city" een theoretisch model geïntroduceerd, dat bekend staat als het model 

van de concentrische zones. Voor deze studie is vooral de buitenste van deze 

zones van belang. In deze "commuters zone" bevinden zich de suburbane kernen, 

met eigen centra, die in de jaren twintig al deel uitmaakten van het metropolitane 

gebied van Chicago. De grenzen van dat stadsgewest (the metropolitan area, ook 

wel daily urban system) liggen op dertig tot zestig minuten reisafstand van het 

central business district, dat wil zeggen op 20-40 mijl (Mc Kenzie, 1933). 

Burgess zelf zegt daarover (1967, p.49-50): 

De eerste suburbs, zowel in de Verenigde Staten als in Engeland, 

zijn gebaseerd op railontsluiting per trein of per tram. Vanaf het 

midden van de 19e eeuw komen suburbs op een planmatige 

wijze tot stand. Het zijn afgezonderde, rijke buurten, met een 

compacte opzet (dus ongeschikt voor de auto) en op een laag 

schaalniveau zelfvoorzienend. De tram en de trein spelen daarin 

een belangrijke rol. Zie voor een voorbeeld van de 'streetcar 

suburbanisation' figuur 2.3. 
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Figuur 2.2 Het stadsmodel van Burgess 

zom ' 

s COMMUTWS 
ZONt 

"The metropolitan area may be taken to include urban territory that is physically 

contiguous, but is coming to be defined by that facility of transportation that 

enables a businessman to live in a suburb of Chicago and to work in the loop 

(the CBD), and his wife to shop at Marshall Field's and attend grand opera in the 

Auditorium" 

Figuur 2.3 Chicago suburban Centers 1873, bron: Mayer & Wade, 1969 

\ \ Av 

Burgess ziet de stad opgebouwd uit de volgende concentrische zones (figuur 2.2): 

• het "central business district" in het hart van de stad, en vervolgens naar 

buiten toe; 

• de "zone in transition", een gemengd gebied met woningen van lagere 

inkomensgroepen, commerciële activiteiten en lichte industrie; 

• de "zone of workingmen's homes"; 

• de "zone of better residences", middenklasse-woningen; 

• buiten de eigenlijke stad: de "commuter's zone", een ring van kleine 

nederzettingen en verspreide woongebieden van welgestelden. 

Volgens Burgess vindt de groei van de stad plaats door het binnendringen van de 

activiteiten van iedere zone in de eerstvolgende buitenste zone, totdat het 

betreffende gedeelte van deze ring de eigenschappen heeft aangenomen van de 

zone waaruit de binnendringende activiteiten afkomstig zijn. Zijn model is 

gebaseerd op het snel groeiende Chicago gedurende de eerste decennia van de 

20e eeuw. Nadat dat geresulteerd heeft in een zekere massa in economisch 

opzicht wordt ook een groei in kwalitatieve zin mogelijk en komt er ruimte voor 

cultuur. In die fase komt er meer differentiatie, onder invloed van de toenemende 

welvaart. Het stadsmodel van Burgess wordt verder door de volgende factoren 

gekenmerkt: 

• een duidelijk onderscheid tussen verschillende types stadsgebruikers; 

• in de strijd om de beste plekken in de stad zijn deelgebieden aan te wijzen met 

een zekere homogeniteitvoor wat betreft de gebruikers; 

• door deze beide kenmerken ontstaat binnen de stad een zekere ruimtelijke 

sortering van types stadsgebruikers en de milieu's (zones met een bepaald 

karakter) waarin zij zich vestigen; 

• het patroon dat op deze wijze ontstaat is dynamisch van karakter, als gevolg 

van ontwikkelingen in de positie van de betrokken stadsgebruikers en in de 

ruimtelijke condities (Smith e.a.,1929); 

• door de aanwezigheid van de "commuter's zone" in het model van Burgess is 

dit te beschouwen als een eerste stadsgewestelijk model (in het jaar 1925!). 

• in het centrum vormt zich het Central Business District, de elite trekt weg en in 

de oude wijken rond het centrum treedt 'downgrading' op. 

In de VS vanaf de jaren rwintig:' en in Europa na de 2e wereld

oorlog komt de auto op ruimere schaal ter beschikking. Dat 

vergroot voor veel stadsbewoners de mogelijkheid een woon

plaats te kiezen op afstand van de werkplek, al moet gezegd, dat 

ook het verbeteren van het openbaar vervoer op regionale 

schaal, daar zeker aanvankelijk sterk aan heeft bijgedragen. 

In figuur 3.6 is te zien dat de massamotorisering in de VS zich ook pas na de 

Tweede Wereldoorlog voltrekt. 
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De ruimtelijke uitsortering, die als tendens binnen de stad al 

eerder naar voren kwam, krijgt daardoor een schaalvergroting. 

In deze fase betreft deze schaalvergroting voornamelijk het 

wonen. De eerste suburbs ontstaan en een nieuwe stedelijke 

structuur wordt geboren: het (monocentrische) stadsgewest: zie 

figuur 2.4. Er ontstaan functionele relaties tussen de centrumstad 

en kernen op enige afstand daarvan. Daarmee veranderen zowel 

de centrumstad als de 'opvangkernen' van karakter: de centrum

stad door het vertrek van gezinnen met midden- en hogere 

inkomens, de opvangkernen door de instroom van stedelingen, 

schaalvergroting en wijzigingen in de maatschappelijke en 

politieke verhoudingen (Vance, 1990). 

Toch blijft deze specialisatie van ruimtelijke milieu's, zoals 

voorzieningencentra en werkgelegenheidsconcentraties in de 

fase van het monocentrische stadsgewest nog beperkt. Het 

hoofdcentrum blijft (voorlopig) een dominante positie innemen 

en de gerichtheid van bewoners op het stadscentrum blijft min of 

meer gelijk aan de situatie in het voorgaande stadium. Daarmee 

samenhangend blijven de voornaamste verkeersrelaties dan ook 

radiaal gericht. Toch verandert er wel het een en ander. De 

schaalvergroting in de productie, een gevolg van een toenemende 

specialisatie en arbeidsdeling, brengt nieuwe vestigingseisen met 

zich mee. De motorisering maakt een vrijere vestigingsplaats

keuze voor bedrijven ook daadwerkelijk mogelijk (Knox, 1994). 

Figuur 2.4 Het stadsgewest 

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de verhouding 

tussen de stad en het omliggende platteland zich wijzigt. 

Er ontstaan ingesloten stukken land, met een meer stedelijk 

ruimtegebruik: boerderijen krijgen functies als beautyfarm of 

manege; caravanterreinen en autosloperijen ontstaan en de 

koeien worden vervangen door paarden. Al met al krijgt het 

gebied rondom de steden steeds meer een suburbaan karakter. 

De steden vergroeien met hun randzones tot één stadsgewest. 

Dat wil zeggen tot een ruimtelijk conglomeraat van met elkaar 

verbonden bedrijven, instellingen en huishoudens, die in hun 

dagelijks verkeer intensieve betrekkingen onderhouden. Dit 

ruimtelijke conglomeraat fungeert steeds meer als één arbeids-

en woningmarkt. Met andere woorden de 'daily systems' dijen 

uit (Berry,1973). Een belangrijk kenmerk van de trek naar buiten 

van veel stedelijke activiteiten is het selectieve karakter ervan. 

Deze selectie kan gezien worden als de voortzetting van een al 

langer bestaand en algemener patroon, zoals ook hiervoor in de 

fase stad al naar voren is gekomen in de vorm van verdringing 

van economisch zwakkere door economisch sterkere activiteiten. 

Harris en Ullman noemen in hun bekende artikel "The nature of 

cities" (Harris en Ullman, 1945) vier factoren die leiden tot het 

ontstaan van aparte kernen en gespecialiseerde districten: Ten 

eerste vergen sommige activiteiten speciale voorzieningen. Een 

koopcentrum ontstaat op de plek met de beste toegankelijkheid, 

havenactiviteiten vereisen een geschikt waterfront, enzovoorts. 

Ten tweede kruipen bepaalde activiteiten bij elkaar omdat ze 

baat hebben bij hun onderlinge nabijheid. Winkelvoorzieningen 

kunnen daardoor een groter klantenpotentieel aantrekken. Ten 

derde kunnen activiteiten elkaar afstoten, zoals bijvoorbeeld het 

geval is bij industriegebieden en hoogwaardige woongebieden. 

Ten vierde kunnen bepaalde activiteiten weggedrukt worden 

omdat ze de huur niet kunnen opbrengen. Dat doet zich bijvoor

beeld voor bij groothandel en opslagactiviteiten, die een grote 

oppervlakte vereisen. Globaal gezien kan worden gesteld dat in 

de loop der tijd grondgebruikers met een extensief ruimte

gebruik (groothandels en andere bedrijven met veel opslag, 

supermarkten, meubelpaleizen) meer zijn gesuburbaniseerd dan 

grondgebruikers met een intensief ruimtebeslag (kantoor

vestigingen, modezaken). Hetzelfde geldt voor grondgebruikers 

met een omvangrijk ruimtebeslag (petrochemische bedrijven, 

ziekenhuizen, huishoudens met kinderen) ten opzichte van 

grondgebruikers met een beperkt ruimtebeslag (ambachtelijke 

bedrijfjes, advocatenkantoren, kinderloze huishoudens) en voor 

grondgebruikers met een sterke gerichtheid op ruimtevergend 
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autoverkeer (groothandels, fabrieken) ten opzichte van grond

gebruikers gericht op contacten, die een geconcentreerd grond

gebruik vergen en verplaatsing te voet (winkels, theaters, 

reclamebureau's en andere op onderlinge nabijheid aangewezen 

instellingen van management en zakelijke dienstverlening). 

Verder ligt het voor de hand dat de aard van een kernstad (qua 

omvang, ouderdom en dichtheid van bebouwing) invloed 

uitoefent op het suburbanisatieproces eromheen. Oudere steden 

bezitten vaak een relatief hoge bebouwingsdichtheid en een 

hoog percentage oude bebouwing. Dat leidt tot congestie

verschijnselen en beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor 

bedrijven. Vandaar dat deze steden al vanaf de eeuwwisseling 

geconfronteerd worden met een vertrek van bedrijven die sterk 

van het verkeer afhankelijk zijn en/of veel ruimte nodig hebben 

(Berry, 1973, Jackson, 1985). Dit verschijnsel, gecombineerd met 

het selectieve vertrek van huishoudens uit de stad, veroorzaakt 

bij deze oudere steden een relatief sterk contrast tussen kernstad 

en de suburbane gordel eromheen. Dat geldt zowel voor het 

materieel-ruimtelijke aspect (bebouwingsdichtheid, hoeveelheid 

groen, ouderdom van de bebouwing, ruimte om uit te breiden) 

als voor de huishoudenssamenstelling en inkomenssituatie. 

Meer centra in het stadsgetvest 

Omdat het gebruik van de auto in het dagelijkse leven steeds 

gewoner wordt, wordt het mogelijk steeds grotere afstanden af 

te leggen russen huis, werk en voorzieningen (ten koste van het 

openbaar vervoer en de fiets). Dat leidt, mede door de wens van 

veel stadsbewoners om in een eengezinshuis te wonen, tot een 

extensiever gebruik van de ruimte en een doorgaande vergroting van 

de schaal van het stadsgewest. Een steeds grotere verdunning van 

stedelijke activiteiten ontstaat. In deze fase suburbaniseren ook 

het werken en bepaalde voorzieningen. Hiermee samenhangend 

worden nieuwe centra gevormd. De functioneel-ruimtelijke 

structuur van het stadsgewest ondergaat een belangrijke ver

andering: hij wordt polycentrisch. Deze ontwikkeling van het 

stadsgewest kan eigenlijk ook gezien worden als onderdeel van 

de fase van het stedelijk veld (zie figuur 2.5). 

Door het ontstaan van meerdere centra wordt de ruimtelijke 

structuur een stuk complexer: de verschillende centra trekken 

ieder hun eigen werknemers en gebruikers aan. Dat verandert 

het verplaatsingspatroon; weliswaar is het traditionele hoofd

centrum nog steeds het belangrijkste, maar van een radiaal 

patroon van verkeersrelaties is geen sprake meer. Tussen de 

verschillende centra ontstaat concurrentie en dat brengt op den 

Figuur 2.5 Het polycentrische stadsgewest 

duur een zekere specialisatie en complementariteit tot stand. 

Naast deze 'grote' veranderingen in de ruimtelijke structuur is 

ook sprake van 'kleine' veranderingen, met een meer geleidelijk 

karakter: Het landelijk gebied binnen het stadsgewest verandert 

steeds meer van karakter door het toenemend aantal wegen, 

spoorlijnen, recreatiegebieden, caravanterreinen en auto

sloperijen. De stedeling neemt dat de planologen in het algemeen 

niet in dank af. Om de natuur in een zekere ongereptheid te 

kunnen ervaren legt hij steeds grotere afstanden af. De toe

nemende welvaart maakt het hem meer in het algemeen 

mogelijk steeds hogere eisen te stellen aan het leven. Die eisen 

gaan in veel gevallen gepaard met het gebruik van meer ruimte 

en een grotere mobiliteit. De doorwerking van de mobiliteits

verhoging (o.a. door een sterke toename van het aandeel hoger 

opgeleiden op de arbeidsmarkt) zorgt voor een doorzettende 

vergroting van de schaal waarop het relatienetwerk van het stadsgewest 

functioneert. 

Met het opkomen van méér centra ontstaat in het stadsgewest 

een geheel andere en meer gedifferentieerde ruimtelijke structuur. 

Droogh, e.a. constateren: "De nieuwe ruimtelijke ordening is meer 

dan alleen een verplaatsing van economische zwaartepunten. 

Verschillende nederzettingen worden ten opzichte van elkaar functio

neel complementair en vormen een stedelijk netwerk. Dit wil zeggen dat 

verschillende nederzettingen niet meer (kunnen) worden onderscheiden 
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op grond van hiërarchie (verzorgingsgebied) maar op hun functie ten 

opzichte van andere. Zij hebben daarbij allen hun eigen specialisatie en 

zijn wederzijds afhankelijk. Essentieel hierbij is dat de relaties niet 

langer asymmetrisch zijn, maar wederkerig van aard. 

Functiespecialisatie en integratie in een stedelijk netwerk gaan hand in 

hand. Door technologische vernieuwing van productie en communicatie 

kan het productieproces, ook ruimtelijk, worden gespecialiseerd. 

Verschillende regio's kunnen zich toeleggen op hun sterke 

fo7/?/c//"(Droogh e.a., 1991). In feite hebben we het dan al over het 

optreden van een stedelijk veld. 

2.4 Het stedelijk veld 

Het begrip 'stedelijk veld' is een Nederlandse vertaling van de 

Engelse term 'urban field', die in 1965 is geïntroduceerd door 

Friedmann en Miller. Het gaat hier om een bijna uitsluitend 

angelsaksisch stedelijk patroon, dat zich, zeker in 1965, nog niet 

in continentaal Europa manifesteert. Omdat sprake is van een 

betrekkelijk nieuwe term in de Nederlandse geografie en plano

logie zal ik eerst op de herkomst en op mijn interpretatie ervan 

ingaan. Friedman en Miller onderscheiden kerngebieden van ten 

minste 300.000 inwoners. Om die kerngebieden liggen invloeds-

gebieden met een straal van 100 mijl (ongeveer 2 uur rijden met 

de techniek van 1965, volgens de auteurs). Door op die manier 

stedelijke gebieden in de VS af te bakenen ontstaan, door de 

overlapping van de invloedsgebieden, grote aaneengesloten 

zones, met een stedelijk karakter. Friedmann en Miller voor

spellen voor de komende generatie een nieuwe schaal van 

stedelijk leven, die tot ver buiten de bestaande metropolitane 

grenzen in de periferie zou doordringen. De stad, binnen deze 

nieuwe eenheden, moet niet langer als morfologische eenheid 

worden beschouwd, maar als een geheel van locaties en aan

sluitende stromen van mensen, informatie, geld en goederen 

(Friedmann & Miller, 1965). 

Friedmann (1978, p42) omschrijft het begrip later als: 

"A vast multi-centered region, having relatively low density, whose form evolves a 

finely articulated network of social and economic linkages. Its many centres are 

set in large areas of open space of which much is given over to agricultural and 

recreational use. The core city from which the urban field evolved is beginning to 

lose its traditional dominance; it is becoming merely one of the many specialised 

centres in a region". 

Figuur 2.6 Stedelijk veld 

Hoewel zij andere termen gebruiken beschrijven ook Berry en 

Fishman dergelijke ontwikkelingen, net als bij Friedmann 

gebaseerd op de situatie in de VS. Overigens is de definitie van 

Friedmann nogal vaag: over de aard van de interacties en van de 

optredende differentiatie levert hij ons geen informatie. Een 

eigen interpretatie is wenselijk. De kern van het concept van 

Friedmann is een omvangrijke meerkernige regio,met een dicht 

patroon van sociale en economische relaties en een verplaat

singspatroon met veel kris-kras bewegingen. Dit patroon wordt 

in figuur 2.6 schematisch weergegeven.Het stedelijk veld 

ontstaat door twee verschillende ontwikkelingen. De eerste is de 

voortgaande schaalvergroting van het relatienetwerk van het 

stadsgewest. Mét het verbeteren van de individuele vervoers

mogelijkheden neemt de afstand tussen wonen, werken en 

voorzieningen nog steeds toe. Belangrijker echter is het opkomen 

van nieuwe centra. Belangrijk, omdat daarmee de ruimtelijke 

structuur ingrijpend verandert. Daardoor ontstaan voor de 

bewoners steeds meer keuzemogelijkheden voor hun voor

zieningen en voor werk. Dat betekent dat de invloeden van de 

verschillende centra steeds meer vervlochten raken met elkaar 

(ofwel de invloedsgebieden overlappen elkaar steeds meer). 

Door die vervlechting van aanvankelijk afzonderlijke stads

gewesten ontstaat een schaalsprong (zie figuur 2.7). 

Het dagelijkse leven vindt in toenemende mate plaats binnen 

grotere eenheden, zoals rechts op de figuur aangegeven. 

Het is overigens lastig deze vergrote eenheden nauwkeurig te 
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Figuur 2.7 De overgang van afzonderlijke stadsgewesten naar één stedelijk veld 

begrenzen. Stedelijke velden ontstaan dus niet primair door de 

sterke expansie van wonen, werken en voorzieningen. Er treedt 

wel expansie op, maar belangrijker is de schaalvergroting op het 

gebied van de woning- en de arbeidsmarkt, vooral door het 

optreden van meerdere centra daarbij. Deze schaalvergroting 

heeft betrekking op het relatienetwerk van het stedelijk gebied en 

is functioneel van aard. Je kunt het ook anders zeggen: De fase 

van het stedelijk veld wordt gekenmerkt door een toenemende 

bewegelijkheid. Daarbij worden de individuele dagpaden 

veelsoortiger (ook op andere activiteiten dan werk gericht), 

bepaald door meer kostwinners per huishouden en gericht op 

meerdere en ook wisselende bestemmingen, c.q. centra. In die 

ingewikkelder wordende dagpaden speelt het eigen huis een 

belangrijker rol. De lengte van de trips neemt bovendien toe. 

Deze ontwikkeling brengt op het structurele niveau een voort

gaande specialisatie van ruimtelijke milieu's met zich mee en het 

optreden van omvangrijke stromen van mensen, informatie, geld 

en goederen (Berry, 1973, Fishman, 1988). 

2.5 Een angelsaksisch en een continentaal-

europees model 

Hiervóór is de transformatie beschreven van het functioneel-

ruimtelijke patroon van de stad door daarin drie fasen te 

onderscheiden. Aansluitend op een opmerking daarover in de 

inleiding komt nu de vraag aan de orde of dit fasenmodel 

uitsluitend geldt voor angelsaksische landen of als algemeen 

geldend kan worden beschouwd (gezien de literatuur waarop 

het is gebaseerd). Het 'stedelijke model' dat in de angelsaksische 

literatuur wordt beschreven is gebaseerd op de handelsstad, die 

in gebieden met een liberaal-decentraal regime tot ontwikkeling 

kwam. Naast de handelsstad wordt in de literatuur een op 

hiërarchie gebaseerd stadstype genoemd (Lichtenberger, 1970, 

Vance, 1971, Olsen, 1986, Hofmeister, 1991), voortkomend uit de 

feodale stad. Dergelijk steden komen voor in gebieden die van

ouds een centralisrisch-autoritair regime kennen, zoals Frankrijk, 

Spanje, het Habsburgse gebied en Rusland. Gebieden, die 

gedurende vele eeuwen in politieke zin een overwegend 

liberaal-decentraal bewind kennen, vinden we onder andere in 

Noord- en Midden-Italië, het Rijndal, de Lage Landen, Engeland 

en later ook de Verenigde Staten (Olsen, 1986, Wagenaar, 1998). 

De invloed van deze twee typen regimes levert belangrijke 

verschillen op voor de structuur van de stad en die verschillen 

werken ook in de huidige tijd nog door. Om het specifieke van 

'het angelsaksische stedelijke model' te laten zien vergelijk ik dit 

per fase met het 'continentaal-europese model'. In de fase van de 

stad zijn de verschillen nog niet erg groot. In beide gevallen is de 

elite in het centrum gevestigd. Het verschil zit in het soort elite: 

in de hiërarchische samenleving is dat de absolutistische macht

hebber, met zijn paleis en regeringsgebouwen; in de liberale 

gebieden zijn het de kooplui met hun bedrijfswoningen. Doordat 

onder een liberaal-decentraal bewind economische wetten 

bepalend zijn voor het vestigingspatroon worden in de handels

stad economisch zwakke activiteiten verdrongen door econo-
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misch sterke. In de centralistisch-autoritaire samenleving is de 

invloed van de hiërarchie belangrijker voor het vestigings

patroon (Lichtenberger, 1970, Hofmeister, 1991). Doordat de elite 

in deze situatie het stadscentrum voor zichzelf opeist, worden de 

kooplieden en banken uit het centrum geweerd. Bij handels

steden bepaalt de markt wat er met de grond gebeurt. In het 

centrale deel van de stad ontstaat tegen het einde van de fase 

stad cityvorming, waarbij minder sterke functies verdrongen 

worden (in de Amerikaanse literatuur wordt over CBDS1-

vorming gesproken, Sjoberg, 1960, Vance, 1971, Schnore, 1972, 

Hohenberg, 1985). In de fase van het stadsgewest worden de 

verschillen tussen handelssteden en Christaller-achtige, hiërar

chische steden duidelijker zichtbaar. In de handelssteden trekt de 

economische elite de stad uit naar aantrekkelijke buitenplaatsen 

en zet daarmee de toon voor een sterke deconcentratie. Dat leidt 

tot een snelle en krachtige totstandkoming van stadsgewesten. 

Ook de ei tv vorming zet sterk door. Door het ontbreken van een 

centrale regie treedt verloedering op in de wijken rond het 

centrum. Door de dominantie van economische principes ont

staat in verschillende stedelijke deelmilieu's een sortering van de 

bevolking, naar sociale en economische categorieën (Burgess, 

1925, Harris en Ullman, 1945, Vance,1971, Schnore,1972, Berry, 

1973, Hohenberg, 1985, Fishman, 1988). Bij de hiërarchische 

steden doet een deel van deze ontwikkelingen zich ook voor, 

maar in zwakkere vorm en ook veel later. Het centrum blijft 

aantrekkelijk als vestigingsplaats voor de elite en voorzover er 

suburbanisatie optreedt is die weinig krachtig en komt hij laat op 

gang. Daarmee samenhangend komen stadsgewesten later tot 

stand en minder krachtig dan in 'angelsaksische' stedelijke 

gebieden. Het optreden van het centrale gezag is bepalend voor 

het in stand houden en versterken van een monumentaal 

centrumgebied, zoals bijvoorbeeld in Parijs en Wenen. Dat 

belemmert cityvorming daar. De verpaupering die er optreedt is 

niet te vinden in de centraal gelegen stadsdelen, maar in de 

armoedige wijken aan de rand van de stad. Door een minder 

sterke dominantie van economische principes is ook van sociale 

profilering van de bevolking veel minder sprake en treedt die 

ontwikkeling later op (Lichtenberger, 1970, Olsen, 1986, 

Hofmeister, 1991, Wagenaar, 1998, Brake e.a., 2001). In de fase 

van het stedelijk veld is het onderscheid tussen het angel

saksische en het continentale model het grootst. In het angel

saksische model treedt een vergaande deconcentratie op van 

CBD: Central Business District. 

zowel bevolking als bedrijvigheid, hetgeen leidt tot uitgestrekte 

stedelijke gebieden, waarvan de grens niet meer kan worden 

vastgesteld. De centrumstructuur wordt gecompliceerder door 

het optreden van meerdere, zich specialiserende, centra, zonder 

duidelijke hiërarchie. De verloedering in de zwakste delen van 

het stedelijke gebied is hevig en leidt van land tot land tot 

verschillende vormen van ingrijpen door de overheid om de 

problemen te beteugelen. De sociale profilering van wijken zet 

zich krachtig voort. Tenslotte wordt dit type stedelijk gebied 

gekenmerkt door omvangrijke verkeersstromen, met veel kris

kras relaties (Friedmann & Miller, 1965 ,Berry, 1973, Friedmann, 

1978, Hohenberg, 1985, Fishman, 1988, Vance, 1990). In conti

nentale stedelijke gebieden treedt een ontwikkeling in de 

richting van het stedelijk veld eerst zeer recent op (Brake e.a., 

2001). Ook de mate waarin het stedelijk veld zich manifesteert is 

in vergelijking met de angelsaksische situatie bescheiden. Dat ligt 

ook voor de hand: door het later optreden van suburbanisatie en 

nieuwe centra zullen ook de uitgroei van die centra en de ver

vlechting van hun invloeden zich later manifesteren. Het 

bestaande hiërarchische patroon van centra handhaaft zich daar 

dan ook langer (Hofmeister,1991, Brake e.a., 2001). 

2.6 Van morfologische naar interactieve 
stedelijkheid 

Vooral bij het stedelijk veld, zoals dat in de angelsaksische 

landen tot stand komt, speelt de interactie een cruciale rol. In dat 

verband is de bijdrage van Janet Abu-Lughod interessant. De 

centrale betekenis van de 'interactie-revolutie' voor de structuur 

van de stad is door Janet Abu-Lughod als één van de eersten 

onderkend en verwoord in haar commentaar op de klassieke 

beschrijving van de stad van Wirth (Berry 1973, Wirth 1938, 

Abu-Lughod 1969). Wirth beschrijft de stad, kijkend naar het 

verleden en hanteert daarbij drie belangrijke begrippen: omvang, 

bevolkingsdichtheid en heterogeniteit ('size', 'population density' 

en 'heterogeneity'). Hoe groter de stad hoe meer interactie, maar 

ook hoe onpersoonlijker en oppervlakkiger. De hoge bevolkings

dichtheid van de stad leidt, volgens Wirth, tot frequente fysieke 

contacten, een hoog tempo van leven en de segregatie van 

bevolkingsgroepen. Naarmate de dichtheid in de stad hoger is 

zouden de zwakkeren in de samenleving zich moeilijker kunnen 

handhaven. Verder zou de heterogeniteit van de bevolking 

leiden tot het leggen van de nadruk op uiterlijke kenmerken, 

bijvoorbeeld op de woonomgeving. Zonder gemeenschappelijke 
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waarden zou de tendens ontstaan geld als maatstaf voor waarde 

te hanteren. Het lidmaatschap van veel verschillende groepen 

zou het traditionele economisch klasse-onderscheid doen 

verdwijnen. Politieke massabewegingen zouden groeien, evenals 

een veelheid aan belangengroepen (Berry, 1973). Abu-Lughod 

stelt voor om de verstedelijkingstheorie van Wirth bruikbaar te 

maken voor de twintigste eeuw door de statische begrippen 

'size', 'density' en 'heterogeneity' te vervangen door de meer 

dynamische begrippen 'scale', 'interactional density' en 'internal 

differentiation'; in het Nederlands: 'schaal', 'dichtheid van 

interacties' en 'differentiatie' (Abu-Lughod, 1969). Het begrip 

schaal zoals Abu-Lughod het hanteert, meet de omvang van een 

relatienetwerk. Bij Wirth speelde het netwerk van relaties ook al 

wel een rol bij het definiëren van de kenmerken van een stad, 

maar bij hem valt de toename van die relaties samen met het 

toenemen van de fysieke omvang van de stad. De relaties in de 

negentiende eeuwse stad zijn fysieke relaties en ze komen voor 

het grootste deel tot stand door verplaatsing te voet. In de 

twintigste eeuw maakt de technische ontwikkeling het mogelijk 

om via telefoon, tv en e-mail op afstand met elkaar te 

communiceren. Auto, metro en trein maken het mogelijk dat 

wonen, werken, recreëren en winkelen fysiek van elkaar worden 

gescheiden. De interactie gaat als het ware een eigen leven leiden 

en vereist een eigen infrastructuur, die van vitale betekenis 

wordt voor het functioneren van de stad. Op een vergelijkbare 

manier valt in de twintigste eeuw de dichtheid van interacties 

niet meer samen met de 'bevolkingsdichtheid', zoals in de 

traditionele stad het geval was. Doordat het ontmoeten van 

mensen niet meer uitsluitend van fysieke contacten afhankelijk is 

ontstaan verschillende vormen van interactie, die ook tot 

verschillen in betrokkenheid van de mensen leiden. Abu-Lughod 

onderscheid primaire, secundaire en tertiaire relaties. Bij 

primaire relaties kennen individuen elkaar in verschillende 

rollen. Op die manier kenden mensen elkaar in de traditionele 

stad. In de uiteengelegde stad komen daar twee andere, meer 

afstandelijke vormen van relaties bij: in een secundaire relatie 

kennen twee individuen elkaar slechts in één rol. Dat kan 

bijvoorbeeld het geval zijn bij zuiver zakelijke contacten, waarbij 

de betrokkenen niets van eikaars persoonlijke achtergrond 

weten. In een tertiaire relatie interacteren alleen de rollen met 

elkaar. De personen die die rollen spelen kunnen wisselend zijn 

en zelfs overbodig worden. In onze tijd met zijn vele 

onpersoonlijke relaties, bijvoorbeeld tussen verschillende 

bedrijven die vaste afspraken geheel via de computer amandelen, 

doet deze laatste vorm van interactie zich op grote schaal voor. 

Janet Abu-Lughod voorzag deze ontwikkeling al in 1969. 

De communicatie via computersystemen maakt zakelijke en in 

toenemende mate ook persoonlijke relaties op wereldschaal 

mogelijk, die in de tijd van Louis Wirth gebonden waren aan de 

stad. Daarmee zijn aspecten van stedelijkheid in meerdere of 

mindere mate los geraakt van de morfologie. 

Mét het uiteenleggen van de stad, als gevolg van de toegenomen 

verplaatsingsmogelijkheden van bevolking en bedrijvigheid, 

neemt ook de mogelijkheid toe om afzonderlijke buurten en 

bedrijfslocaties een eigen gezicht te geven. De differentiatie van de 

stad wordt een bepalend kenmerk en door de ruimtelijke 

scheiding van de verschillende stedelijke milieu's treedt een 

verzelfstandiging op die in de traditionele compacte stad niet in 

die mate mogelijk was. Het is niet meer primair de invloed van 

buitenaf, die de heterogeniteit van de stad veroorzaakt, maar de 

wens van bewoners om hun eigen identiteit te bepalen en status 

te beïnvloeden. Het begrip differentiatie dat Abu-Lughod intro

duceert is complexer dan het 'oude' begrip heterogeniteit. Hetero

geniteit ontstond door immigratie en is dus te bepalen door vast 

te stellen uit welk land iemand afkomstig is of welke taal hij spreekt. 

Bij differentiatie gaat het om leefstijlverschillen. De leefstijl is van 

veel meer kenmerken afhankelijk en moeilijker te bepalen. 

Abu-Lughod maakt duidelijk dat bij de transformatie van de 

ruimtelijke structuur van steden niet alleen de omvang van 

interacties sterk toeneemt, maar ook dat de aard ervan verandert. 

2.7 Slotsom 

Zoals onder 2.5 al naar voren is gekomen behoort Nederland 

gedurende vele eeuwen tot de landen met een liberaal

decentraal regime, die hiervóór 'angelsaksisch' zijn genoemd. 

Door Wagenaar (1998) is dat uitgewerkt en het blijkt ook uit de 

suburbanisatie van de elite en de cityvorming. Pas na de Eerste 

Wereldoorlog verandert dit enigszins. Veel stedelijk structu

rerende kenmerken zijn dan echter al vastgelegd. Daarom geldt 

voor dit betoog als hypothese dat Nederland zich in hoofdzaak 

heeft ontwikkeld op angelsaksische wijze. In dit hoofdstuk is, 

volgens dit 'angelsaksische model', de transformatie van de 

bestaande stedelijke structuur besproken. In de na-oorlogse 

periode worden drie kenmerkende stedelijke structuren onder

scheiden, die als fasen in de ontwikkeling worden gezien: de 

stad, het stadsgewest en het stedelijk veld. In het theoretische 

fasenmodel dat hieruit voortvloeit spelen de toename en de 
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vergrote diversiteit van de interacties een belangrijke rol. De 

voornaamste kenmerken per fase zijn in tabel 2.1 samengevat. 

Tabel 2.1 Kenmerken van het angelsaksische model per fase 

stad • 

stadsgewest « 

stedelijk veld « 

economische elite in centrum 

> verdringing van activiteiten op basis van economische 

sterkte (grondprijs) 

begin van city-/CBD-vorming 

verpaupering in centrale stadsdelen 

economische elite trekt uit de stad 

sterke deconcentratie (elite voortouw) 

sterke city- /CBD-vorming 

sociale profilering in stedelijke milieu's 

stedelijk gebied niet meer te begrenzen 

functionele specialisatie van centra 

hiërarchie van centra neemt af 

sterke sociale profilering in stedelijke milieu's 

In de fase stad gaat het om fysieke contacten binnen een beperkt 

gebied, op basis van verplaatsingen te voet en later met de tram 

en de fiets. De elite woont in het centrale deel van de stad, de 

laagste economische klasse aan de stadsrand. In de fase van het 

stadsgewest worden de financiële en technische mogelijkheden 

van de stedelingen groter, snellere vervoermiddelen komen ter 

beschikking en daarmee ontstaan de mogelijkheden om afstand 

te nemen van de werkplek en om meer ruimte te geven aan de 

woonbehoeften. Suburbane nederzettingen op enige afstand van 

de stad komen tot stand en vormen samen met de centrumkern 

een ruimtelijk conglomeraat van met elkaar verbonden bedrijven, 

instellingen en huishoudens, die in hun dagelijkse verkeer 

intensieve betrekkingen onderhouden: er worden stadsgewesten 

gevormd. De laatste fase in het door mij gehanteerde fasen-

model, die van het stedelijk veld, kan als een vrijwel uitsluitend 

angelsaksisch verschijnsel worden getypeerd. Die fase wordt 

gekenmerkt door een toenemende bewegelijkheid op het struc

turele niveau: de trips worden niet alleen langer, maar ook veel-

soortiger. Bovendien worden daarbij meerdere centra bezocht. 

Door het opkomen van nieuwe centra ontstaat niet alleen een 

meerkernige stedelijke regio (rond de centrumstad), maar raken 

eertijds gescheiden stadsgewesten met elkaar vervlochten tot één 

stedelijk veld.Naarmate in de loop van deze ontwikkeling de 

verplaatsingsmogelijkheden en communicatiemiddelen verder 

evolueren wordt de actieradius van de stedeling groter en wordt 

het verband tussen de woonplaats en het werk- en voorzieningen

centrum steeds losser. De omvang van de deconcentratie neemt 

toe en de verstedelijking dringt steeds verder door in het landelijke 

gebied. Daarmee verdwijnt de harde tegenstelling stad-land en 

er ontstaat een scala van gespecialiseerde woonmilieu's en centra. 

De verschillen tussen deze milieu's worden sterk bepaald dooi

de aard van de interacties, die met het functioneren ervan 

samenhangen: stedelijkheid hangt meer en meer samen met de 

interactiekwaliteit (van Engelsdorp Gastelaars, 2001). Zo wordt 

bijvoorbeeld het oude hoofdcentrum gekenmerkt door een 

beperkte toegankelijkheid voor de auto en activiteiten die een 

hoge dichtheid en face-to-face-contacten op prijs stellen. Meer 

ruimtevergende centrumactiviteiten zoeken nieuwe milieu's op 

aan de stadsranden of verder naar buiten, waar zowel een goede 

bereikbaarheid per auto, als met het openbaar vervoer aanwezig is. 

Door het opkomen van nieuwe centra ontstaan voor de bewoners 

steeds meer keuzemogelijkheden voor hun voorzieningen en 

voor werk. Op het structuurniveau betekent dit, dat de invloeden 

van de verschillende centra steeds meer vervlochten raken met 

elkaar en dat een aaneenschakeling van voorheen gescheiden 

stedelijke invloedsgebieden tot stand komt: het stedelijk veld. 

De grens van het resulterende functioneel-ruimtelijke stedelijke 

gebied is als gevolg van deze ontwikkelingen steeds minder 

goed vast te stellen.Deze 'structurele' zienswijze leidt tot de 

volgende visie op de ontwikkeling van het stedelijke systeem: 

In de fase van de stad is de interne vervlechting van relaties véél 

sterker dan de externe (met intern wordt gedoeld op de morfo

logisch begrensde stad); in de fase van het stadsgewest is sprake 

van een duidelijk te benoemen en af te grenzen relatie tussen de 

centrumkern en het ommeland; in de fase van het stedelijk veld 

is sprake van een stedelijk systeem, waarbij de externe relaties 

van de centrumkern een dominerende rol spelen. Door de 

vervlechting van de relaties van verschillende centra is daarbij 

geen duidelijke ruimtelijke begrenzing mogelijk. De gekozen 

benadering leidt tot de volgende theoretische maatstaven: 

• het gebruik van de grond voor stedelijke doeleinden en de 

spreiding van stedelijke activiteiten; 

• de differentiatie en specialisatie van het stedelijk gebied; 

• het aantal, de dichtheid en de diversiteit van de interacties; 

• de schaal waarop het relatienetwerk van het stedelijk gebied 

functioneert. 

Met behulp hiervan kunnen de ruimtelijke structuurverande

ringen van het stedelijk gebied in kaart worden gebracht. 
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3 De individuele grondslag van het veranderend 

stedelijk ruimtegebruik 

3.1 Inleiding Schema 3.1 Onderwerpen hoofdstuk 2 

In het vorige hoofdstuk is op het structurele 

niveau de transformatie van de stad in de 

tweede helft van de twintigste eeuw beschreven. 

Dit hoofdstuk heeft ten doel inzicht te verschaf

fen in de processen op het individuele en huis-

houdensniveau die daaraan ten grondslag liggen. 

In hoofdstuk 1 is al naar voren gekomen dat de 

groei van het aantal stedelijke ingezetenen 

uiteraard van grote invloed is op de behoefte 

aan ruimte, maar dat in deze studie het accent 

wordt gelegd op de invloed die het gedrag van 

individuen en huishoudens daarop uitoefent. 

In schema 3.1 zijn de drie belangrijkste effecten 

van de opgetreden veranderingen in de organisatie van 

huishoudens weergegeven. Allereerst is de samenstelling van de 

populatie in allerlei westerse landen, gedurende de tweede helft 

van de 20e eeuw drastisch gewijzigd, vooral door de vergroting 

van het aantal soorten huishoudens. In hoofdstuk 5 wordt hierop, 

voor wat Nederland betreft, nader ingegaan. Gegeven deze 

"Few who read these pages have any conception of what these pestilential human 

rookeries are, where tens of thousands are crowded together amidst horrors 

which call to mind what we have heard of the middle passage of the slave ship. To 

getto them you have to penetrate courts reeking with poisonous and maladorous 

gases arising from accumulation of sewage and refuse scattered in all directions 

and often flowing beneath your feet; courts, many of them which the sun never 

penetrates, which are never visited by a breath of fresh air, and which rarely know 

the virtues of a drop of cleansing water. You have to ascend rotten staircases, 

which threaten to give way beneath every step, and which, in some cases, have 

already broken down, leaving gaps that imperil the limbs and lives of the unwary. 

You have to grope your way along dark and filthy passages swarming with vermin. 

Then, if you are not driven back by the intolerable stench, you may gain admittance 

to the dens in which these thousamds of beings, who belong, as much of you, 

to the race for whom Christ died, herd together" (Hall, 1988). 

(citaat uit de rapportage van Andrew Mearns over Londense slums anno 1883) 

Veranderingen in de organisatie van huishoudens 

veranderend 

stedelijk 

ruimtegebruik 

gewijzigde samenstelling van de huishoudenspopulatie is het 

stedelijk ruimtegebruik vooral veranderd door twee processen op 

het individuele niveau: de voortdurende toename van ruimte

gebruik en de eveneens voortdurend toenemende bewegings

vrijheid. Zolang het groeiende aantal ruimtegebruikers in de stad 

moet worden gehuisvest wordt daar de activiteitendichtheid 

vergroot. Dat kost moeite en geld en soms leidt het ook tot wan

toestanden, zoals in Londen in de 19e eeuw. 

Dergelijke situaties, als in het kader beschreven, ontstaan onder 

andere omdat de arbeiders op loopafstand van de fabrieken 

moeten wonen. Op het moment dat er geschikt en betaalbaar 

vervoer komt wordt het in principe mogelijk naar vestigings-

mogelijkheden buiten de stad te kijken. In de loop der tijd 

manifesteren zowel de ruimtebehoefte als de bewegingsvrijheid 

zich steeds sterker. De term bewegingsvrijheid heeft een alge

mene betekenis en kan zowel slaan op geestelijke vrijheid, als op 

de mogelijkheden je vrij te bewegen bij het dagelijkse of 

wekelijkse activiteitenpatroon. Hier wordt deze term in deze 

laatste zin gebruikt en daarbij gaat het vooral om het dagelijkse 

patroon. Grotere ruimtebehoefte en meer bewegingsvrijheid 

leiden in combinatie met elkaar tot een steeds sterkere sub

urbanisatie.. Ze worden beide sterk bepaald door de toename 

van de welvaart en de technologische ontwikkeling. Een belang

rijk aspect bij de analyse van de deconcentratie is de steeds 
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sterkere nadruk die in de loop van de 19c en 20e eeuw is komen 

te liggen op de vrijheid van het individu. Deze toenemende 

vrijheid komt zowel tot uitdrukking in de grotere bewegings

vrijheid van individuen als in het bevredigen van steeds meer 

materiële behoeften in de woonsfeer, resulterend in een steeds 

grotere ruimtebehoefte. Overigens doen zich bij het ruimtelijk 

gedrag van bedrijven vergelijkbare processen voor als bij woon-

huishoudens. In deze literatuurverkenning wordt primair uit

gegaan van de angelsaksische literatuur. 

3.2 Toenemend stedelijk ruimtegebruik 

Vanaf het midden van de 19G eeuw is sprake van een continu 

verlopend proces van toenemende ruimtebehoefte voor wonen, 

werken, recreëren en verplaatsen. Deze tendens zet zich ook in 

onze tijd voort. In deze paragraaf wordt het accent gelegd op de 

ruimtebehoefte van woonhuishoudens. Om te bepalen welke 

factoren daarbij een rol spelen worden vier dimensies onder

scheiden: een economische, sociale, culturele en politieke 

dimensie. De economische dimensie heeft betrekking op het 

voorzien in de dagelijkse levensbehoeften van de mens. Bij de 

sociale dimensie komt vooral het begrip privacy aan de orde en 

de behoefte van mensen aan een eigen domein. Ten derde wordt 

een culturele dimensie onderscheiden; daarbij ligt het accent op 

de behoefte van mensen aan een eigen identiteit, aan expressie 

van de eigen waarden en normen. Als laatste wordt een politieke 

dimensie onderscheiden en in het bijzonder de behoefte van 

mensen aan zeggenschap en controle over het eigen bestaan 

(van Engelsdorp Gastelaars & Salet, 1996). 

a. De economische dimensie 

De voortdurend toenemende bestedingsmogelijkheden, gecombi

neerd met de technologische ontwikkeling hebben zich in de 

20e eeuw in de westerse samenleving vertaald in een voort

durend toenemend gebruik van huishoudelijke apparatuur. 

Stap voor stap wordt het leven in de huiselijke sfeer steeds meer 

verlicht door technische hulpmiddelen: stofzuiger, radio, 

wasmachine, droogtrommel, koelkast, vrieskast, oven, water

koker, allerlei snij- en mix-apparaten, t.v., taperecorder, compact-

disc-speler, video, pc, een nog voortdurend groeiende reeks. Ligt 

aanvankelijk het accent sterk op het vergroten van het gemak 

voor de huisvrouw, geleidelijk aan speelt het recreatieve element 

een steeds belangrijker rol bij de aanschaf van consumenten

goederen in de huiselijke sfeer. Deze apparaten maken het leven 

thuis steeds comfortabeler, maar ze eisen ook in toenemende 

mate ruimte. Het huis moet om al die spullen te kunnen bergen 

steeds groter worden, maar ook omgekeerd maakt het vergrote 

huis het mogelijk om meer apparaten aan te schaffen (denk aan 

de tweede of derde t.v. en geluidsinstallatie, de pc in de werk

kamer, de aparte speelkamer voor de kinderen en een bureau 

voor ieder kind). De beschikbaarheid van steeds meer apparaten 

thuis heeft ook te maken met de neiging bij veel mensen om, 

zodra dat economisch mogelijk is, allerlei activiteiten thuis te 

willen kunnen ondernemen. Voor een deel gaat dit om de 

mogelijkheid om thuis te kunnen werken hetgeen door de 

informatie- en communicatie-technologie vergemakkelijkt is. 

Dat leidt echter niet altijd tot een frequent gebruik van de 

geïnstalleerde apparatuur en de professionele werkplek. 

Belangrijk is dat de mogelijkheid om thuis te werken aanwezig 

moet zijn. Een achterliggende drijfveer is wellicht, samen

hangend met een steeds individueler leefpatroon, de wens tot 

zelfontplooiing en zelfverzorging. De gebruiksintensiteit van 

veel apparatuur muis is waarschijnlijk laag, omdat het ter 

beschikking staande tijdsbudget nu eenmaal beperkt is. Deze 

ontwikkeling kan ook algemener worden gekenschetst als 

'domesticering', hetgeen als onderdeel beschouwd kan worden 

van een zich doorzettende modernisering (van der Loo & van 

Reijen, 1997). Bij bedrijven speelt de aanwezigheid van steeds 

meer en steeds grootschaliger apparatuur een rol die 

vergelijkbaar is met die van de technische hulpmiddelen in de 

woningen. Dat leidt allereerst tot het vergroten van fabrieken en 

vervolgens tot het zoeken van vestigingsplaatsen, die voldoende 

ruimte bieden voor die schaalvergroting. Zo speelt in de eerste 

helft van de 20e eeuw de overgang van stoom als energiebron 

naar electriciteit een belangrijke rol, samen met de introductie 

van de lopende band. Fabrieken die werken met stoom vragen 

om een compacte opzet; bij een electrische aandrijving verdwijnt 

die beperking. Bovendien maakt het gegeven dat electriciteit 

overal aanwezig is of aangelegd kan worden, een grotere 

spreiding van fabrieksactiviteiten mogelijk. De lopende band 

vraagt om een lineair productiesysteem van één verdieping 

hoog. Bovendien worden fabrieken steeds meer van kapitaal en 

(vooral in een latere fase) minder van werknemers afhankelijk: 

de kapitaalintensiteit neemt toe, evenals het aantal nr' per werk

nemer. Kortom er is steeds meer ruimte nodig en de vrijheid om 

een locatie te kiezen wordt steeds groter. Aan de randen van de 

steden kan aan die eisen worden voldaan. 
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b. De sociale dimensie 

Weliswaar is het begrip privacy pas in de 18e eeuw opgekomen, 

in het leven van de 19e en 20e eeuw neemt het een niet meer weg 

te denken en steeds belangrijker positie in. De behoefte aan een 

eigen domein blijkt daarbij voor steeds grotere bevolkings

categorieën van vitaal belang te zijn. In de Verenigde Staten en 

het Verenigd Koninkrijk slaat het bezit van een eigen huis en dan 

liefst op een eigen stuk grond, sterk aan: 'My home is my castle', 

wordt een populaire leus. Deze neiging tot afzondering van de 

buitenwereld bestaat overal in de westerse wereld, maar wordt 

wel per land verschillend geïnterpreteerd. In engelstalige landen 

bestaat vanouds een sterke tendens om meer privé-voorzieningen 

in (vrijstaande) huizen op te nemen (Vance, 1990, 2). Die traditio

nele verschillen tussen landen worden echter afgevlakt door een 

algemene behoefte aan privacy en thuisgerichtheid. Daarbij sluit 

de opkomst van de individualisering in dezelfde periode naad

loos aan. Het moderne individu vlucht volgens Erich Fromm in 

geborgenheid: toenemende ontplooiing en toenemende isolatie 

gaan daarbij hand in hand (Fromm, 1941, van der Loo & van 

Reijen, 1997). Privacy is, zo gezien, het antwoord op de ver

worven grotere vrijheid van het individu en de geringere 

invloed van traditionele conventies. Een andere belangrijke 

ontwikkeling die met de behoefte aan privacy nauw verband 

houdt is de emancipatie van individuen in de moderne maat

schappij (Boomkens e.a., 1997, Knox, 1994). Je zou kunnen 

zeggen dat met de individualisering een grotere nadruk wordt 

gelegd op de eigen behoeften van het individu. De moderne 

mens wil zelf het heft in handen nemen, zichzelf ontplooien. 

In de behoeftenpyramide van Maslow staat 'zelfverwerkelijking' 

aan de top. De behoefte aan een eigen domein ligt in het ver

lengde van de wens tot zelfontplooing. De behoefte aan privacy 

op het individuele niveau, komt ook tot uiting bij de eigen 

kamer. In mijn eigen jeugd was een kamer voor twee kinderen 

heel normaal (en zelfs al een luxe vergeleken met de kinderrijke 

generaties vóór ons). Voor een gezin van nu wordt één kamer 

per kind als normaal beschouwd en in dit eigen domein van het 

kind zijn de ouders vaak maar beperkt welkom. 

c. De culturele dimensie 

De aanschaf van allerlei spullen heeft niet alleen een economische 

achtergrond, het bevredigt ook een culturele behoefte. Hierbij zijn 

twee aspecten te onderkennen: het belevingswaarde-aspect wordt 

als zodanig steeds belangrijker en ten tweede treedt daarbij een 

bepaald soort beleving nogal op de voorgrond, namelijk het 

suburbane, romantische woonideaal. Bij de belevingswaarde gaat 

het om de behoefte om door middel van het huis en de aankleding 

daarvan een zekere status uit te drukken en de eigen normen en 

waarden tot uitdrukking te brengen. In de Verenigde Staten 

functioneert het bezit van een eigen woning, met een stukje 

grond, als een sterk symbool voor de uit Europa afkomstige 

migranten. Vanaf het moment dat ze zich in de VS beginnen te 

vestigen (in de 17e eeuw) zetten zij zich af tegen het feodale 

patroon, dat het leven in die tijd in Europa nog sterk bepaalt. 

Volgens Vance (1990) functioneren de familieboerderij en de 

Amerikaanse suburb als belangrijke utopieën in de geschiedenis 

van het ontstaan van het Amerikaanse landschap. Er is een sterk 

geloof in het gezonde leven op het platteland, met het eigen 

tuintje voor de gebruiksgroente, gezonde lucht, voldoende 

ruimte en grotere rust. De traditie van het wonen in een 

'detached house', op een eigen stuk grond, bestaat al vóór de 

suburb en dat maakt de overstap naar het wonen buiten de stad 

relatief eenvoudig. De behoefte om zich door middel van zijn 

bezit uit te kunnen drukken komt ook tot uiting in de aanschaf 

van allerlei 'hebbedingetjes', die niet primair dienen voor het 

bevredigen van economische behoeften maar om indruk te 

Figuur 3.1 Het wonen in een groene, natuurlijke omgeving als ideaalbeeld, 

bron:M.Wagenaar,1998. 
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maken op de omgeving. Dat kan betrekking hebben op de 

boekenverzameling in de kast, de keuze van het meubilair, de 

wijnkelder en de inrichting van de badkamer. Naarmate de 

welvaart voortschrijdt wordt de economische behoefte in 

sommige opzichten overvleugeld door statusmotieven: de 

boeken in de kast hoeven niet meer gelezen te worden, maar 

staan er alleen om de gewenste levensstijl tot uitdrukking te 

brengen (Mc Kenzie,1994). Het tweede aspect van de culturele 

behoefte betreft het argument van het natuurschoon voor het 

wonen buiten. In de literatuur over de beelden die bij de woon

plaatskeuze van bewoners een rol spelen komt frequent het 

motief naar voren van 'het natuurschoon' en 'de fraaie 

omgeving'. Dat beeld berust op een zekere 'romantische' kijk op 

de natuur, die zich vanaf de 18e eeuw (Rousseau) steeds sterker 

heeft ontwikkeld. Men gaat de natuur zien als niet meer vijandig 

en in het verlengde daarvan, het buitenleven als aantrekkelijk 

(zie figuur 3.1). De bestaande overvolle, vervuilde en onveilige 

steden worden in de 19e eeuw door de welgestelden, met name 

in het Verenigd Koninkrijk, steeds minder gezien als plaats waar 

je je thuis kunt voelen. Suburbia biedt een alternatief: de illusie 

van het wonen in een kleinschalige, dorpse, groene samenleving 

(Wagenaar, 1998). Hoewel lang niet alle suburbane neder

zettingen aan dit ideaal beantwoorden, slaat het aan. 

Aanvankelijk bij de welgestelden en daarna bij steeds grotere 

groepen van de bevolking. 

d. De politieke dimensie 

Het ligt voor de hand dat langdurig bestaande en breed gedragen 

voorkeuren van de bevolking door politiek-bestuurlijke maat

regelen wordt ondersteund. Ook dit hangt overigens weer af van 

het type samenleving (dat komt aan de orde in hoofdstuk 6 in 

het kader over de verschillende types verzorgingsstaten), maar 

hier gaat het om de algemeen geldende rol die de overheid speelt 

bij het beschermen van het eigen domein in de woning en de 

buurt. Zo is de bescherming van particulier bezit in alle westerse 

samenlevingen stevig in de wet verankerd. Deze wettelijke 

maatregelen passen binnen een breder patroon van institutionele 

factoren, die bijdragen aan bezit, domeinvorming en het gevoel 

van veiligheid. Deze kunnen tot uitdrukking komen in de 

houding ten opzichte van hypotheken, de bevordering van 

particuliere consumptie en het belang dat wordt gehecht aan 

gezinsactiviteiten (Kemeny, 1981). De rol van de overheid is het 

codificeren van dergelijke algemeen aanvaarde waarden in 

wettelijke regelingen. Dat draagt ertoe bij dat deze waarden als 

26 Het stedelijk veld in opkomst - Anton Brand 

norm voor de samenleving gaan functioneren. Door de hypo

theekrente aftrekbaar te maken kan de overheid bijvoorbeeld 

belangrijke condities scheppen voor de bevordering van het 

eigen woningbezit en de investering in woningen door de 

burgers. In de VS is direct na de Tweede Wereldoorlog de vraag 

naar woningen enorm toegenomen en door de stroomlijning van 

de mogelijkheid om een hypotheek te verkrijgen komt een 

koopwoning binnen het bereik van de gehele middenklasse. 

De overheid verschaft aan de oorlogsveteranen bankgaranties, 

waardoor deze grote categorie tegen aantrekkelijke rente kan 

lenen en dat dan ook massaal doet (Palen,1995). Een ander 

voorbeeld is het bevorderen van de bouw van woningen voor 

eenpersoonshuishoudens. Op tal van punten draagt de overheid 

zodoende bij aan de ontplooiingsmogelijkheden van de burgers. 

Een voorbeeld van het samengaan van politiek-bestuurlijke en 

andere institutionele factoren vormen de collectief gecontro

leerde domeinen (Nelson, 1977). De termen 'zoning and property 

rights', 'defended neighbourhoods' en 'gated communities' zijn 

via de vele publicaties daarover inmiddels gemeengoed geworden. 

Samenvattend kan worden vastgesteld dat zich onder invloed 

van economische, sociale, culturele en politiek-bestuurlijke 

factoren, met name in de angelsaksische wereld, in de loop van 

de 20e eeuw een voortdurend sterker wordende ontwikkeling 

voordoet, gekenmerkt door het bezit van eigen woningen met 

tuin, met een omvangrijk ruimtebeslag. Daarbij moet meteen 

worden gezegd dat dit als hoofdstroom moet worden gezien van 

een gedifferentieerd patroon van keuzen, die vooral na de 2e 

Wereldoorlog in steeds grotere vrijheid door de bevolking 

worden gemaakt. Zoals Bell het definieert, gaat het daarbij om: 

"...systematic preference patterns (which we will call 'social 

choices') shaped by the character of the social structure and 

molded by the value system" (Bell, 1968). Het zware accent dat 

binnen dit gedifferentieerde patroon, met name bij huishoudens 

met kinderen, ligt op huizen met tuinen leidt tot een steeds 

sterkere mate van deconcentratie van het wonen (Bell, 1968, 

Vance, 1990,1). Parallel hieraan treedt bij veel fabrieken een 

zodanige schaalvergroting op dat verhuizing naar de randen 

van de steden noodzakelijk wordt. 



Figuur 3.2 Dagelijkse prisma's volgens Hagerstrand (1970) Figuur 3.3 De bundeling van verschillende dagpaden, bron: Hagerstrand (1970) 

3.3 Toenemende bewegingsvrijheid 

De verplaatsings- en communicatiemogelijkheden zijn in de 

afgelopen eeuw enorm toegenomen. Dat gegeven is sterk 

bepalend voor het ruimtelijke en functionele patroon van de 

dagelijkse activiteiten van mensen. Met andere woorden: de 

geweldige toename van de mogelijkheden tot interactie heeft de 

actieradius van mensen in het dagelijks leven sterk vergroot. 

Dit verschijnsel wordt hier belicht door achtereenvolgens na te 

gaan op welke wijze het vervoer zich heeft ontwikkeld, welke 

communicatie-alternatieven zich, aanvullend op de face-to-face 

contacten, hebben aangediend en wat de consequenties van die 

beide ontwikkelingen zijn, zowel voor het vestigings- als voor 

het verplaatsingsgedrag van huishoudens en van bedrijven. 

Eerst wordt echter een theoretisch kader voor de toename van de 

bewegingsvrijheid aan de orde gesteld, geleverd door Torsten 

Hagerstrand in zijn beroemde artikel: 'What about people in 

regional science?' (Hagerstrand, 1970). 

a. Hagerstrand 

Hagerstrand stelt de individuele mens centraal en legt een zwaar 

accent op het belang van de leefbaarheid voor de mens. 

t\ 

k 
1 

s* 
Man-Machine 

\ _ 

y 

Is 
Meeting 

\ \ 

_^y 

Figuur 3.4 De hiërarchie van domeinen, bron' Hagerstrand (1970) 

Hij signaleert de fundamentele zwakte in de sociale wetenschappen 

bij het leggen van een verband tussen de microsituatie van het 

individu en de macroschaal van de ruimtelijke en economische 

structuren. In een poging om vanuit de sociaal-geografische 

hoek een eerste stap te zetten om tot een dergelijk verband te 

komen introduceert hij zijn bekende tijd-ruimte-concept. Daarin 

wordt het tijd-ruimtegedrag van individuen beschreven in de 

vorm van een dagpad, weekpad of jaarpad. De dagelijkse 

bewegingsvrijheid van individuen wordt door hem voorgesteld 
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in de vorm van een prisma: de afgelegde afstand wordt op de 

x-as uitgezet en de gebruikte tijd op de v-as. Figuur 3.2 toont het 

verschil in actieradius tussen voetganger en automobilist. De 

mogelijkheden die individuen hebben, bij het afleggen van deze 

paden in ruimte en in tijd, worden door drie groepen 

beperkingen ('constraints') bepaald: 

• Capaciteitsbeperkingen: Biologische wetten maken het nodig 

een bepaald aantal uren per etmaal te slapen en een zekere 

tijd per dag te besteden aan eten. Dit beperkt de 'vrij' beschik

bare tijd. Daarnaast zijn er afstandsbeperkingen op drie 

verschillende schalen: de schaal van de directe omgeving van 

het lichaam (zover als je met je armen kunt reiken), de schaal 

van de reikwijdte van de menselijke stem en het oog als 

directe communicatiemiddelen, en tenslotte de schaal van de 

actieradius van de ter beschikking staande transport

middelen vanuit de thuisbasis. 

• Koppelingsbeperkingen: Het pad binnen het dagelijkse prisma 

wordt sterk bepaald door de noodzaak tot ontmoeting van 

individuen (in een winkel: klant-verkoper, ineen fabriek: 

mens, materiaal en machine). Dat leidt dan tot een tijdelijke 

bundeling van dagpaden (zie figuur 3.3). 

• Autoriteitsbeperkingen: Hiermee houdt het begrip domein 

nauw verband. Een domein (in de definitie van Hagerstrand) 

staat onder controle van een individu of een groep. Dat kan 

het gevolg zijn van gewoonte of van macht, zoals bij de eigen 

stoel, een plaats In de rij of de kuil in het zand op het strand. 

Het domein kan ook vastgelegd zijn in wettelijk of juridische 

opzicht, zoals bij het eigen huis, grondeigendom of burger

recht (zoals hiervoor onder 3.2d al aan de orde is gekomen). 

Bovendien is een onderscheid mogelijk naar de tijdsduur van 

de domeinwerking. Dat alles leidt tot het besef dat er een 

hiërarchie bestaat tussen domeinen: Degenen die een sterke 

machtspositie hebben in een strikt afgeperkt domein kunnen 

de bewegingsvrijheid daarbinnen beperken of regels 

opleggen aan ondergeschikte domeinen (zie figuur 3.4). 

Het begrippenapparaat van Hagerstrand is zeer verhelderend 

voor het begrijpen van de ontwikkeling in de ruimtelijke structuur 

van stedelijke gebieden. Hagerstrand laat zien dat, wat zich op 

het collectieve vlak aftekent als spreiding van stedelijke 

activiteiten, het gevolg is van een voortdurende verruiming van 

individuele vrijheden en het versterken van de identiteit van 

individuen en huishoudens. Zo maakt de auto het bijvoorbeeld 

voor een werknemer mogelijk meerdere adressen op één dag te 

bezoeken: het beroep servicemonteur kan zo ontstaan. Ook 

verschaft de auto de bewoners de mogelijkheid te kiezen uit 

verschillende centra. De mobiele telefoon (zie figuur 3.3) maakt 

het mogelijk dat een kind in de supermarkt aan zijn moeder 

vraagt waar het de Yorkham kan halen, omdat die bij deze winkel 

niet te koop is; het vervolgpad kan zodoende onmiddellijk 

gewijzigd worden en de koppelingsbeperking verruimd. Een 

ander voorbeeld van het verzwakken van de koppelings

beperking is het verlengen van de winkeltijden in de avonduren, 

waardoor het aan werkenden gemakkelijker mogelijk wordt 

gemaakt om werken en het doen van de dagelijkse boodschappen 

te combineren. Deze voorbeelden maken duidelijk dat het 

individu zich steeds minder door de verschillende constraints 

laat bepalen in zijn persoonlijke dag-, week- en jaarpatroon", 

maar Hagerstrand laat ook zien dat aan die vergroting van 

vrijheid grenzen zitten: de biologische grenzen van slaap- en 

eetritme, de noodzaak tot het blijven ontmoeten van andere 

mensen en de beperkingen als gevolg van machtsverschillen 

(bijvoorbeeld in de werkorganisatie). De volgende paragrafen 

zullen laten zien hoe deze theoretische benadering het thema 

bewegingsvrijheid structureert. 

b. Steeds snellere vervoermiddelen 

Eeuwenlang heeft de mens zich verplaatst met een snelheid van 

5 km/uur. Wie zich lopend door het Himalaya-gebied heeft 

bewogen weet wat het wil zeggen indien mensen zich alleen met 

eigen benen of met een ezel of yak verplaatsen. Voor het gevoel 

van de 21e-eeuwer is het alsof je je in de middeleeuwen bevindt. 

Toch is dat globaal gesproken de situatie tot het midden van de 

19e eeuw. De stoomtrein en tram brengen daar voor het eerst 

verandering in. Weliswaar is de snelheid van deze voertuigen in 

onze ogen nog niet indrukwekkend, dat neemt niet weg dat ze, 

voor een beperkte elite de mogelijkheid openen om de stad te 

ontvluchten en een scheiding tussen woon- en werkplek tot 

stand te brengen. Het 'daily prism' (zie figuur 3.2) is weliswaar 

slechts beperkt verbreed, maar het ruimtelijke effect is zeer groot. 

Vanaf het midden van de 19e eeuw komen in de VS planmatig 

aangelegde suburbs tot stand, gebaseerd op railontsluiting. Het 

zijn afgezonderde, rijke buurten, met een compacte opzet, zodat 

de loopafstanden van de woning naar het station binnen de 

perken blijven. Samenhangend met de snelle economische expansie 

Dal zich ook weer nieuwe beperkingen kunnen voordoen wordt geïllustreerd in 

liet onder 3.2b genoemde voorbeeld van de moderne kinderkamer, waar de ouders 

slechts beperkt worden toegelaten. 
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Figuur 3.5 Spoorwegnet in de VS in 1860 en in 1890,30.000 mijl in 1860 en ruim 160.000 mijl in 1890, bron: Knox. 1994 

van de VS in de tweede helft van de 19G eeuw wordt het spoor

wegnet in die periode razendsnel uitgebreid (zie figuur 3.5). 

De introductie van de personenauto zorgt voor een volgende 

sprong bij het vergroten van de actieradius van de burgers. Deze 

vergroting van het 'daily prism' van Hagerstrand luidt een nog 

steeds voortdurende omvorming in, van de ruimtelijke structuur 

van stedelijke nederzettingen in de gehele wereld. De overheid 

kan de grotere vrijheid van het individu beïnvloeden door het 

aanleggen van tramlijnen, spoorwegen en wegen (Knox, 1994). 

In de VS treedt al vanaf de jaren twintig in de 20^ eeuw een snelle 

toename op bij het autobezit (zie figuur 3.6). In de Europese 

landen begint de massamotorisering eerst na de 2e Wereldoorlog. 

Figuur 3.6 Toename autobezit VS 1900-1990, bron: Knox (1990) 
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De opkomst van het vliegtuig heeft de snelheid van verplaatsen 

drastisch opgevoerd. In de VS en in toenemende mate ook in 

Europa, wordt voor zakelijke relaties veel van het vliegtuig 

gebruik gemaakt. Voor het dagelijkse verplaatsingspatroon in de 

stedelijke omgeving speelt het echter (nog) geen rol. De snelle 

trein ( 250 a 300 km/uur) lijkt voor zakelijke en recreatieve 

verplaatsingen op de middellange afstand (200 a 800 km) een 

concurrent voor het vliegtuig te worden, althans in Europa. 

Denkbaar is dat een dergelijk vervoermiddel ook een rol gaat 

spelen in het dagelijkse vervoerspatroon van stedelijke gebieden. 

Voor het betoog is van belang dat in de loop van de tijd een 

steeds grotere categorie stadsbewoners over een groeiend scala 

aan vervoersmogelijkheden kan beschikken ten behoeve van het 

dagelijks verplaatsingspatroon en dat die vervoersmogelijk

heden een toenemende actieradius mogelijk maken. De auto 

speelt hierbij een sleutelrol. 

c. Toename communicatie-alternatieven: 

de koppelingsbeperkingen worden versoepeld 

Naast de toenemende mogelijkheden tot fysieke verplaatsing is 

gedurende vooral de 20e eeuw de mogelijkheid om op niet-

fysieke wijze met anderen te communiceren enorm toegenomen. 

Zodanig zelfs dat de toekomstvoorspeller Toffler daarin een 

'derde golf' van diep ingrijpende technologische veranderingen 

ziet, die onze samenleving zal gaan overspoelen. Hoe die toe

genomen communicatiemogelijkheden het stedelijke patroon 

zullen gaan beïnvloeden is in deze tijd nog allerminst duidelijk. 

Een feit is wel dat de opmars van de informatie- en communi

catietechnologie indrukwekkend is en een veelzijdige invloed op 
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Figuur 3.7 Explosieve groei in telecommunicatiediensten, bron: Greater London Council (1984) 
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de maatschappij uitoefent (zie figuur 3.7). De mobiele telefoon, 

internet en e-mail zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks 

leven van de 21e eeuw; daarmee zijn, in de termen van Hèiger-

strand, heel veel fysieke koppelingen overbodig geworden (zie 

figuur 3.3). Ook bij telewerken en teleconferencing is fysieke 

aanwezigheid vervangen door tele-activiteiten. De hoge ver

wachtingen die eind jaren tachtig bestonden over de toename 

van telewerken, zijn echter in de jaren negentig niet uitgekomen 

(van Reisen, 1998). Dat wil niet zeggen dat het aantal telewerkers 

niet is toegenomen, maar de prognoses met betrekking tot de 

toekomstige ontwikkeling hebben nogal een speculatief karakter. 

In ieder geval is te verwachten dat telewerken zal bijdragen aan 

het vergroten van de oriëntatie op de woonomgeving. Dat 

draagt bij aan het toenemen van het belang van een aantrek

kelijke woonomgeving (van Reisen, 1998). Een andere tele-

activiteit is teleshoppen, winkelen op afstand met behulp van 

informatie- en telecommunicatieapparatuur. Met videotext, de 

telefoon en internet wordt de mogelijkheid geboden om vanuit 

de luie stoel thuis allerlei soorten artikelen muis bezorgd te 

krijgen. In het bijzonder door de opkomst van internet in de 

jaren negentig neemt het electronisch shoppen toe. 

In het jaar 1996 is via internet voor meer dan één 

miljard dollar aan transacties gedaan (de Hond, 

1997). 

Voor het regionale stedelijke patroon is vooral de 

vraag van belang in hoeverre de verschillende 

telediensten zullen leiden tot minder mobiliteit, door 

het vervangen van fysieke verplaatsingen door 

electronische. Deze vraag is bijzonder moeilijk te 

beantwoorden. Weijers (1998) stelt dat een massaal 

gebruik van teleshoppen de personenmobiliteit in 

beperkte mate zou kunnen doen dalen, tegen een 

naar verhouding geringe toename van distributie

stromen. Denkbaar is echter volgens dezelfde auteur 

een tegenovergesteld effect: "Men zou de omgekeerde 

stelling kunnen verdedigen dat telediensten, als 

teleshoppen en ook telewerken, in zekere zin bijdragen in 

de zoektochten naar alternatieven voor weggeraiionali-

seerde contacten. Zo bezien versterken telewerken, 

teleshoppen en andere telediensten de tendens om het 

geregeld leven tijdelijk te verruilen voor 'een wandeling in 

de sahara, door op walvissafari te gaan bij de Zuidpool, 

door deel te nemen aan een georganiseerde rondrit langs 

tehuizen voor kinderprostituee 's in Jakarta, of door met een hang-glider 

van de Klimanjaro te zweven (Bommeljé, 1995). In een minder specta

culaire variant stimuleert het gebruik van telediensten het bezoek aan 

een restaurant of café. Vakantiecultuur wordt steeds meer een 

structureel element van hel dagelijks leven. Het is mogelijk dal de 

nieuwe telediensten die trend gaan versterken". Kortom, het is 

voorlopig de vraag of de informatie- en communicatietechno

logie per saldo zal leiden tot minder fysieke verplaatsingen. 

Het lijkt echter wel vast te staan dat het patroon van de verplaat

singen erdoor beïnvloed zal worden: de omvang van 'verplichte' 

verplaatsingen, zoals tussen woning en werkadres en woning en 

winkel, zal bij een doorzettende informatisering kunnen 

afnemen, maar daar staat dan wellicht een groei van de 'niet-

verplichte' verplaatsingen tegenover.2' Het elastiek tussen de 

traditionele stedelijke centrumactiviteiten (werken en voor

zieningen) en de woning wordt er verder door uitgerekt. 

D. Jacobs komt zelfs tot de conclusie dat internet de behoefte aan fysiek transport 

versterkt (ESB, 2-9-1999). 
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3.4 Slotsom: uitwaartse verhuisbewegingen 

In dit hoofdstuk zijn enkele processen aan de orde gekomen die 

ten grondslag liggen aan de deconcentratie.De voortdurende 

toename van het stedelijk ruimtegebruik en de eveneens voort

durend toenemende bewegingsvrijheid spelen daarbij een 

bepalende rol. Samenhangend met de toename van de welvaart 

is vanaf het midden van de 19e eeuw sprake van een continu 

verlopend proces van toenemende ruimtebehoefte voor wonen, 

werken, recreëren en verplaatsen. Het aanschaffen van steeds 

meer technische hulpmiddelen heeft het wonen comfortabeler 

gemaakt en ook gezorgd voor het overhevelen van activiteiten 

van de openbare naar de privésfeer. Deze tendens wordt 

ondersteund door de behoefte aan privacy en een individueler 

leefpatroon. De aanschaf van allerlei spullen heeft ook een 

culturele achtergrond: de behoefte om door middel van het huis 

en de aankleding daarvan een zekere status uit te drukken en de 

eigen normen en waarden tot uitdrukking te brengen. Kortom, 

het gaat om fundamentele menselijke behoeften, leidend tot de 

behoefte aan steeds meer ruimte. Die ruimtebehoefte kan 

moeilijker in de bestaande steden bevredigd worden dan 

erbuiten en leidt per saldo tot uitdijing aan de randen en buiten 

de steden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen kiest voor 

een suburbaan woonmilieu en een daarbij horende leefstijl. Er is 

sprake van een toenemend aantal leefstijlen en zoals meerdere 

auteurs laten zien draagt dat ook bij aan het vergroten van de 

differentiatie aan woonmilieu's, zowel in de oudere delen van de 

stad als in suburbane gebieden. De toenemende verschillen 

tussen huishoudens en de daarmee samenhangende verschillen 

in woonmilieu's ontstaan ten dele door leefstijlverschillen en ten 

dele door verschillen in huishoudelijke omstandigheden. Door 

de dominantie van het 'familism' ligt binnen dit patroon van 

woonmilieu's een sterk accent op de suburbane leefstijl (Bell, 

1968). Deze laatste ontwikkeling wordt sterk ondersteund door 

de vergroting van de verplaatsingsmogelijkheden en met name 

door de opkomst van de auto. Met behulp daarvan ontstaat voor 

grote groepen mensen de mogelijkheid wonen en werken van 

elkaar te scheiden. Het 'daily prism' van de stadsbewoners wordt 

verruimd en de actieradius wordt stap voor stap groter, zowel 

door de toename van de snelheid van verplaatsen als door de 

vergroting van het aantal communicatie-alternatieven. De over

heid ondersteunt de ontplooiingsmogelijkheden van zijn 

burgers, door de condities te bieden, die het mogelijk maken de 

behoefte aan steeds meer ruimte en bewegingsvrijheid te 
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bevredigen en door de opkomende emancipatie van burgers te 

ondersteunen en wettelijk te verankeren. Je kunt zeggen dat in 

zijn algemeenheid alle drie types constraints van Hagerstrand in 

de loop van de tijd aanmerkelijk versoepeld zijn: de capaciteits

beperkingen door meer en snellere vervoermiddelen, de koppe

lingsbeperkingen door de telematica en de autoriteits

beperkingen door de emancipatie van de burgers. De eis van 

nabijheid wordt door de nieuwe vervoersmogelijkheden 

vervangen door de eis van bereikbaarheid. Samenvattend kan 

vastgesteld worden dat de behoefte aan steeds meer ruimte en 

aan een steeds grotere bewegingsvrijheid, zoals in 3.2 en 3.3 aan 

de orde is gekomen, fungeert als motor voor uitwaartse verhuis

bewegingen. Als zodanig biedt deze behoefte op het individuele 

niveau een verklaring voor het deconcentratieproces, dat in 

hoofdstuk 2 in zijn structurele verschijningsvorm is beschreven. 
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4 Het ontwerp van het onderzoek 

In hoofdstuk 2 is het deconcentratieproces in zijn structurele 

verschijningsvorm beschreven en in hoofdstuk 3 zijn vervolgens 

de voornaamste processen op het individuele en huishoudens-

niveau, die daaraan ten grondslag liggen, aan de orde gekomen. 

In beide gevallen zijn deze processen in hun algemeenheid 

beschreven.. Het vervolg van dit onderzoek richt zich op de 

Nederlandse situatie. Met het oog op deze toespitsing komen in 

dit hoofdstuk de probleemstelling en de onderzoeksvragen aan 

de orde. Tevens wordt nagegaan hoe deze vragen te operatio

naliseren zijn. Aan de hand hiervan wordt vervolgens een beeld 

geschetst van het tweede deel van het onderzoek. 

invloed van de overheid voor de deconcentratie in Nederland 

zal ook daaraan aandacht worden gegeven. Dit leidt tot de 

volgende probleemstelling: 

Het stedelijk grondgebruik in Nederland lijkt onderhevig te zijn aan voortgaande 

deconcentratie. Om het preciese karakter van dit proces te onderzoeken wordt de 

transformatie beschouwd van het stedelijk grondgebruik in Nederland over een 

lange periode, namelijk de penode 1945-1995. Daarbij gaat het om de variabelen die 

bij dit transformatieproces een rol spelen, de fasen die bij dit proces te onderkennen 

zijn en het stedelijkheidsbegrip waarmee die fasen getypeerd kunnen worden. 

4.1 Probleemstelling 4.2 Analyseschema en onderzoeksvragen 

Het doel van deze studie is een bijdrage te leveren aan het inzicht 

in de ontwikkelingen in het stedelijk patroon in Nederland, op 

regionale schaal bezien. Gezien de dynamiek in dat nederzettingen

patroon en de verwarring die over de benoeming daarvan 

bestaat, is een analyse gewenst van de ruimtelijke en functionele 

structuur ervan. Deze analyse dient een periode van voldoende 

lengte te omvatten om die dynamiek goed in kaart te kunnen 

brengen en vindt plaats vanuit een tevoren bepaalde invalshoek. 

Die invalshoek komt voort uit een literatuurverkenning van de 

ontwikkeling van de deconcentratie van stedelijke gebieden, 

voornamelijk gebaseerd op de angelsaksische literatuur. Deze 

literatuur geeft mij de indruk dat, naast allerlei plaatselijke 

verschillen, sprake is van enkele trends met een meer algemeen 

karakter: op het individuele niveau is sprake van een voort

durende toename van het gebruik van grond voor stedelijke 

doeleinden en een toenemende bewegelijkheid. Deze twee trends 

worden door mij beschouwd als als basis voor de belangrijkste 

ontwikkeling op het niveau van de functioneel-ruimtelijke 

structuur: de uitdijing van het stedelijk grondgebied. Daarbij is 

de primaire ingang de deconcentratie van het wonen. De vraag is 

of de angelsaksische ervaringen en zienswijzen ons attent kunnen 

maken op ontwikkelingen,die zich ook in de Nederlandse situatie 

manifesteren. Dit vertaal ik naar de vraag of de ontwikkeling 

van de ruimtelijke structuur, die zich volgens hoofdstuk 2 via 

enkele fasen voltrekt, ook in de Nederlandse situatie kan worden 

vastgesteld. Dat impliceert dat het structurele niveau als ingang 

wordt gebruikt bij deze analyse. Vanwege het belang van de 

Aan het eind van hoofdstuk 2 wordt een aantal theoretische 

maatstaven weergegeven voor het in kaart brengen van ruim

telijke structuurveranderingen van het stedelijk gebied. 

Gebaseerd op deze theoretische maatstaven kunnen de volgende 

onderzoeksvragen worden geformuleerd: 

• het stedelijk grondgebruik en de spreiding van stedelijke bebouwing: 

Is sprake van verschillen in dichtheid tussen gebieden, 

afhankelijk van hun ligging ten opzichte van het centrum? 

Is sprake van een morfologisch aaneengesloten stad of van 

een ontwikkeling in de richting van losse kernen met landelijk 

gebied ertussen? 

• functionele en sociale clustering: Wordt de centrumstructuur 

bepaald door één hoofdcentrum of door meerdere centra? 

In hoeverre is sprake van sociale profilering in woonmilieu's 

en langs welke dimensies? 

• de interactiestructuur: Kunnen de belangrijkste verkeers-

netwerken worden getypeerd als radiaal of tangentieel? 

Kan vastgesteld worden dat de lengte en de veelsoortigheid 

van de verplaatsingen toenemen? 

• de begrenzing van het gebied waarbinnen het relatienetwerk van 

het stedelijk gebied functioneert: Kan de omvang worden bepaald 

van het gebied waarbinnen de belangrijkste functionele 

relaties zich afspelen ? Aan de hand van de beschrijving van 

de drie fasen in hoofdstuk 2 kunnen de onderzoeksvragen 

worden vertaald in kenmerken per verstedelijkingsfase. 

Zo ontstaat het volgende overzicht, dat als analyseschema 

wordt gehanteerd. 
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Tabel 4.1 Analyseschema, kenmerken per fase in de verstedelijking 

kenmerk / 

fase 

1 

stad: 

1945-1960 

^ - N , 

(o) 

stadsgewest: 

1960-1980 

Q O 

TV 
o w 

stedelijk veld: 

1980-1995 

^r^ 

stedelijk 

ruimtegebruik 

2 

dichtheid rondom centrum 

is hoog. maar verschillen 

tussen centrum en 

omgeving nemen af 

hoge dichtheid bij centrum, 

aflopend naar de rand v.h. 

stadsgewest, nivellerende 

tendens 

dichtheid wordt lager en 

meer genivelleerd 

aaneen

geslotenheid 

3 

overgang stad-land is 

aanvankelijk hard, maar 

wordt diffuser 

satellieten op afstand van 

centrumgem., steeds 

duidelijker ingesloten 

landelijk gebied 

grote uitgestrektheid, 

steeds grotere delen 

landelijk gebied gaan 

onderdeel uitmaken van 

stedelijk veld 

functionele en sociale 

clustering 

4 

één hoofdcentrum 

binnen de stad beperkte 

differentiatie 

één hoofdcentrum, 

hiërarchisch patroon, 

er ontwikkelt zich een 

taakverdeling hoofd

centrum en subcentra 

beperkte, maar wel 

toenemende, differentiatie 

meerdere en steeds meer 

gespecialiseerde centra, 

hiërarchie neemt af 

verscheiden

heid van gespeciali

seerde milieu's neemt toe 

interactie

structuur 

5 

stedelijke infrastructuur is 

bepalend (voetverkeer, 

tram.fiets) verbindingen 

tussen steden lopen van 

hart tot hart 

tegen einde periode komt 

de auto op, ritlengte neemt 

toe 

tram/trein aanvankelijk 

nog bepalend, 

autoinfrastructuur neemt 

toe in belang, later 

ontwikkeling van 

snelwegennetwerk 

ritlengte neemt verder toe 

snelwegennet wordt 

uitgebouwd en 

geperfectioneerd 

ritlengte neemt verder toe 

omvang/begrenzing 

stedelijk systeem 

6 

invloedsgebied 

aanvankelijk binnen de 

morfologische stad, later 

enige verruiming daarvan 

invloedsgebied krijgt de 

omvang van een 

stadgewest 

geen duidelijke grens 

stedelijk gebied, 

vervlechting van invloeden 

van centra neemt toe 

4.3 Onderzoeksschema 

In tabel 4.2 (volgende pagina) zijn de kenmerken uit het analyse

schema vertaald in operationele termen. 

Niet alle gegevens die volgens dit schema nodig zouden zijn, zijn 

voor de periode 1945-1995 en voor het vereiste aggregatie-niveau 

beschikbaar. Dat geldt o.a.voor een deel van de ruimtegebruiks

gegevens (kolom 2). Om de ontwikkeling van het'ruimtegebruik 

per stedelijk gebied' in de tijd te kunnen volgen zijn (onderling 

vergelijkbare) cijfers nodig over de hele periode. Die zijn er voor 

Nederland in onvoldoende mate, omdat de Bodemstatistiek 

(CBS) onvoldoende continuïteit vertoont (AB-onderzoek, 1997). 

Ook de benodigde gegevens op het kenmerk 'geleding van het 

wonen' (kolom 4) zijn in onvoldoende mate aanwezig. Recente 

gegevens op postcodeniveau over inkomen, huishoudens-

samenstelling en etniciteit zijn via de woonmilieudatabase van 

het CBS wel te verkrijgen, maar voor het grootste deel van de 

onderzoeksperiode zijn op zijn best de huishoudensgegevens 

samen te stellen (door combinatie van verschillende bronnen). 
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Tabel 4.2 Analyseschema vertaald in operationele kenmerken 

kenmerk stedelijk 

ruimtegebruik 

1 2 

operationele kenmerken gem. dichtheids

karakteristieken voor 

sted.gebied en voor de 

kernen apart 

11 Modal-split: de verdeling van het verkeer over de verschillende 

aaneen

geslotenheid 

3 

opbouw ruimtelijk 

patroon 

vervoerswijzen 

functionele en sociale 

clustering 

4 

aantal en onderlinge 

verhouding van de centra 

geleding wonen binnen 

sted.regio, naar inkomen, 

huishoudenssamenstelling, 

etniciteit 

interactie

structuur 

5 

ontwikkeling netwerken 

trein en auto 

patroon forensisme 

modal split" 

gemiddelde verplaatsings

afstand 

omgvang/begrenzing 

stedelijk systeem 

6 

omvang en overlapping 

invloedsgebieden 

Tabel 4.3 Beschikbaarheid gegevens 

kenmerk 

1 

operationeel 

kenmerk 

beschikbaarheid 

gegevens 

stedelijk 

ruimtegebruik 

2 

gem. dichtheids

karakteristieken 

uitgedrukt in inwo

ners en arbeids

plaatsen per ha 

woongebied alleen 

inwoners per ha 

stedelijk gebied 

aaneen

geslotenheid 

3 

opbouw ruimtelijk 

patroon 

aanwezig 

functionele en sociale clustering 

4 

aantal en onder

linge verhouding 

van de centra aan 

de hand van 

arbeidsplaatsen 

aanwezig 

geleding wonen 

binnen regionale 

stedelijke gebieden 

alleen inkomen en 

gezinnen/niet-

gezinnen 

interactiestructuur 

5 

ontwikkeling 

netwerken trein 

en auto 

aanwezig 

patroon forensisme, 

modal split gem. 

verplaatsings

afstand 

alleen forensisme 

engem.verpl. 

afstand 

omgvang/begrenzing 

stedelijk systeem 

6 

omvang invloeds

gebieden 

aanwezig 

De gegevens over inkomen en etniciteit zijn voor de periode 

vóór 1990 slechts incidenteel verzameld en dan ook nog niet op 

gemeentelijk niveau. Ook de gegevens op het gebied van de 

'interactie' (kolom 5) zijn slechts gedeeltelijk voorhanden. 

Modal-splita gegevens zijn er alleen incidenteel en zeker niet 

voor de lagere schaalniveau's, de ontwikkeling van de gemiddelde 

verplaatsingsafstand is ook alleen op een hoog aggregatieniveau 

te geven en de gegevens over het ruimtelijke patroon van 

verplaatsingen voor steden en stadsgewesten zijn hoogstens 

incidenteel voorhanden en zeker niet over de gehele periode. 

In tabel 4.3 is de beschikbaarheid van gegevens samengevat. 

Rekening houdend met deze beperkingen kan ten behoeve van 

het toegespitste onderzoek worden uitgegaan van de indicatoren 

die in tabel 4.4 zijn aangegeven. 
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Tabel 4.4 Gekozen indicatoren 

kenmerk 

1 

Indicator 

stedelijk 

ruimtegebruik 

2 

• spreiding bevolking 

• toename woning

voorraad 

• bevolkingsdichtheid 

• verhouding gezinnen-

niet-gezinshuishoudens 

aaneen

geslotenheid 

3 

• morfologisch onder

scheid stad-land 

functionele en sociale 

clustering 

4 

• aantal arbeidsplaatsen 

per gemeente 

• verhouding arbeids

plaatsen-inwoners 

• verhouding gezinnen-

niet-gezinshuishoudens 

• gemiddeld inkomen per 

inwoner 

interactie

structuur 

5 

• ontwikkeling verkeers

stromen 

• toename voorstad-

stations 

• ontwikkeling auto

snelwegennet 

• patroon forensisme 

• positie auto 

omvang/begrenzing 

6 

• omvang invloeds-

gebieden 

• overlapping van 

invloedsgebieden 

4.4 Gebiedskeuze en het vervolg van het 
onderzoek 

Voor de toespitsing van het onderzoek op de Nederlandse 

situatie is gekozen voor de Noordvleugel van de Steden ring 

Centraal Nederland (zie figuur 4.1). Daarmee wordt het gebied 

bedoeld met Haarlem aan de westzijde en Arnhem aan de oost

zijde2'. Dit gebied is allereerst gekozen vanwege de aanwezig

heid van twee van de vier grote steden en vanwege de dynamiek 

ervan. Allerlei studies maken duidelijk dat dit één van de meest 

dynamische gebieden van Nederland is: indien de vorming van 

een stedelijk veld hier niet zou kunnen worden vastgesteld, kan 

het nergens in Nederland worden vastgesteld. Daarnaast is het 

van belang dat de stedelijke regio's die deel uitmaken van het 

onderzoeksgebied verschillen vertonen in ontwikkeling. 

Weliswaar ligt het accent van het onderzoek op de fasegewijze 

ontwikkeling per regio, maar de keuze voor één of twee regio's 

in de Randstad en één daarbuiten laat naar verwachting een 

groter scala aan stedelijke ontwikkelingen zien. Tenslotte moet 

het gebied van de provincie Noord-Holland deel van het 

Het begrip Noordvleugel wordt in het algemeen gebruikt om het noordelijk deel 

van de Randstad aan te duiden (de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland). 

Om de regio Arnhem in het onderzoek te kunnen betrekken is hier gekozen voor een 

onderzoeksgebied dat naast deze drie provincies ook het westelijke deel van de 

provincie Gelderland bevat (de coropgcbieden Veluween Arnhem-Nijmegen). Deze 

'Noordvleugel van de Stedenring' komt overeen met de Noordvleugelbegrenzing van 

de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening. 

onderzoeksgebied uitmaken, vanwege de beleidsrelevantie die 

het onderzoek voor de provincie moet hebben. Deze optelsom 

van eisen leidt tot de keuze voor de Noordvleugel, met de regio's 

Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Om redenen van pragmatische 

aard (vanwege de dataverzameling) wordt het gebied van de 

Noordvleugel begrensd en in deelgebieden onderverdeeld, zoals 

in figuur 4.2 is aangegeven. Het vervolg van dit onderzoek vindt 

plaats per fase in het verstedelijkingsproces. Daar zijn twee 

redenen voor. De eerste is dat het gewenst is om per fase de ver

schillende aspecten die verbonden zijn aan het verstedelijkings

proces geïntegreerd aan de orde te stellen. De tweede reden 

houdt verband met de verschillen die bestaan in de ontwikkeling 

van de verstedelijking bij de drie betrokken stedelijke regio's in 

de Noord vleugel van de Stedenring Centraal Nederland. Die 

verschillen kunnen het best belicht worden door per fase de drie 

regio's naast elkaar te zetten. Om de achtergrond van de toe

spitsing op de Noordvleugel te schetsen komen eerst in 

hoofdstuk 5 enkele processen op de schaal van Nederland aan de 

orde. In de hoofdstukken 6,7 en 8 worden voor het onderzoeks

gebied respectievelijk 'de stad', 'het stadsgewest' en 'het stedelijk 

veld' behandeld. De invloed van de Nederlandse overheid komt 

eveneens per fase in de hoofdstukken 6, 7 en 8 aan de orde en in 

hoofdstuk 9 worden conclusies getrokken. 
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Figuur 4.1 Ligging studiegebied in Nederland Figuur 4.2 Deelgebieden Noordvleugel 
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Figuur 4.3 Gemeentenamen 
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5 Processen op de schaal van Nederland 

Dit hoofdstuk geeft aan de hand van enkele trends een globale 

indruk van de sociaal-ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in 

de tweede helft van de twintigste eeuw, als achtergrond voor de 

hoofdstukken 6,7 en 8. Daarbij komen allereerst de uitdijing van 

het stedelijke gebied en de toename van het stedelijk grond

gebruik aan de orde. Daarna komen enkele oorzaken van die 

uitdijing aan bod. Eerst kort iets over de kwantitatieve groei van 

bevolking en bedrijvigheid. Vervolgens komt de invloed van 

kwalitatieve veranderingen in de organisatie en de armslag van 

individuen en huishoudens aan de orde. 

5.1 De uitdijing van het stedelijke gebied 

Veel voorzieningen die met onze stedelijke samenleving 

samenhangen zijn vooral na de Tweede Wereldoorlog sterk 

uitgebreid en veranderd. Te denken valt aan kantoren, universi

teiten, ziekenhuizen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, electrici-

teitscentrales, afvalverwerkingsbedrijven, haventerreinen, 

enzovoorts. De eisen die eraan worden gesteld worden in de 

loop van de tijd steeds hoger. Dat leidt in veel gevallen tot het 

gebruik van meer ruimte. Een indruk daarvan wordt gegeven 

door figuur 5.2, waarin de vergelijking wordt gemaakt tussen 

vooroorlogse oplossingen voor een kruising van twee wegen, 

een stadspark en een luchthaven en moderne varianten van deze 

voorzieningen. 

De sterke toename van het stedelijk gebied in de loop van de 

laatste halve eeuw is eerder in dit verhaal naar voren gekomen 

(o.a. in hoofdstuk 1, figuur 1.1). In figuur 5.1" wordt het stedelijk 

ruimtegebruik weergegeven over een periode van een eeuw. 

Vooral in de jaren zeventig is de groei sterk. 

In de jaren tachtig zakt de groei weer terug naar een normaal 

niveau. 

Figuur 5.1 Toename stedelijk gebied (1950-1990), bron: CBS (1994) 

- : 300 

1900 1920 1940 1960 I960 2000 

' ' De gegevens die in figuur 5.1 zijn gebruikt zijn afkomstig uit de bodemstatistiek 

van het CBS. Deze statistiek maakt het opstellen van een cijferreeks over een langere 

periode nauwelijks mogelijk door de vele definitieveranderingen, wijzigingen in de 

verzamelmethode en onduidelijkheden in de loop der jaren. De bewerking ervan door 

AB-onderzoek in 1997 neemt een aantal van de problemen weg, maar beslist niet alle. 

Dat maakt dat deze gegevens met de nodige voorzichtigheid moeten worden 

gehanteerd (vooral op een laag schaalniveau). 

Figuur 5.2 Schaalsprongen bij enkele voorzieningen (1950-1990) 

Schiphol 
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Figuur 5.3 Woningvoorraad Nederland: 1900-1992, bron: CBS (1994) 
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Figuur 5.4 Personenmobiliteit in Nederland: 1960-1992, bron CBS (1994)-' 
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Figuur 5.5 Aantal personenauto's en bedrijfsvoertuigen: 1930-1993, bron: CBS (1994) 
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Figuur 5.6 Lengte autosnelwegennet (km), bron: CBS (1994) 
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Een belangrijke aspect van het toenemend stedelijk ruimte

gebruik is het aantal woningen: een toename van 1,1 miljoen in 

1900 tot 6,1 miljoen in 1993, meer dan een vervijfvoudiging 

binnen een eeuw (zie figuur 5.3). 

In de figuur is te zien dat de sterkste groei na de jaren vijftig 

plaats vindt. De afzwakking ervan tijdens de jaren negentig valt 

net buiten de grafiek. Een andere grote ruimtegebruiker is de 

auto. De personenmobiliteit verzevenvoudigt in 35 jaar tijd 

(figuur 5.4). Daarbij groeit vooral het aantal personenauto's: in 

1993 ruim veertig keer zoveel als in 1950 (zie figuur 5.5). 

Uit figuur 5.6 is op te maken dat die groei door de overheid is 

Veel van de tijdreeksen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de CBS-publicalie 

'Vijl en negentig jaren statistiek', uil 1994. Helaas betekent dit dat het niet mogelijk 

was gegevens van na 1993 op te nemen in die reeksen. 

gefaciliteerd door de voortdurende aanpassing van de infra

structuur. Sinds 1950 is het aantal km's autosnelweg met een 

factor twintig toegenomen. Wel neemt de groei na 1980 af. 

De versnelde groei van het stedelijk ruimtegebruik na ca 1965 

komt globaal overeen met de vorm van de groeicurven bij de 

woningen en de personenauto's. 

5.2 Groei van bevolking en bedrijvigheid 

De uitdijing van het stedelijk gebied wordt voor een deel veroor

zaakt door de kwantitatieve groei van inwoners en arbeids

plaatsen. De vraag over de betekenis van deze kwantitatieve 

factoren, die in hoofdstuk 1 werd gesteld, komt hier zij het 

beknopt, aan de orde. Tabel 5.1 geeft een beeld van de ontwikke

ling van de afgelopen eeuw. De periode 1900-1993 is in de tabel 

in tweeën geknipt, zodat de na-oorlogse periode vergeleken kan 
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worden met de eerste helft van de eeuw. De bevolking verdrie

voudigt in ruim negentig jaar. De groei in de eerste periode is 

iets sterker dan in de tweede. Het aantal huishoudens neemt veel 

sterker toe dan het aantal inwoners en bovendien is die groei 

sterker geconcentreerd in de na-oorlogse periode. Een soortgelijk 

verschijnsel doet zich voor bij de toename van het aantal 

woningen. Daarbij is de groei in de tweede periode nog sterker. 

Hieruit kan worden afgeleid dat de toename van het inwonertal 

in de loop van de tijd steeds minder invloed heeft op het 

stedelijk ruimtegebruik. Ofwel: allerlei niet-demografische 

factoren nemen toe in belang (zie volgende paragraaf), o.a. tot 

uitdrukking komend in de toename van het aantal huishoudens. 

De vraag blijft hoe groot de invloed is van de kwantitatieve groei 

van inwoners op het stedelijk ruimtegebruik. 

In economisch opzicht (netto nationaal inkomen per inwoner) is 

de groei na de oorlog veel sterker dan ervoor. Dit werkt vermoe

delijk door in de eveneens veel sterkere toename van het aantal 

woningen en het stedelijk ruimtegebruik. Het aantal werkzame 

personen neemt in de na-oorlogse periode weliswaar met 

1,7 miljoen (44%) toe, maar het aantal banen groeit veel sneller, 

vooral door de toename van deeltijdbanen. In 1969 bestaat 14% 

van het aantal banen uit deeltijdbanen, in 1993 is dit verdubbeld 

tot 28%. Ook het aandeel van flexibele banen is in die periode 

bijna verdubbeld (CBS, 1996). 

Tabel 5.1 Enkele maatschappelijke ontwikkelingen gedurende de twintigste eeuw, 

bronnen: CBS (1994), AB-0nderzoek(1992,1995) 

kengetallen 

5.3 Veranderingen op het individuele en 

huishoudensniveau 

Factoren die het ruimtegebruik beïnvloeden 

In de figuren 5.7 en 5.8 zijn enkele kenmerken van de bevolkings- en 

huishoudensontwikkelingen grafisch weergegeven. 

De spectaculaire groei van het aantal huishoudens in de 

na-oorlogse periode wordt vooral veroorzaakt door de toename 

van het aantal alleenstaanden; het aandeel van alleenstaande 

Figuur 5.7 Ontwikkeling bevolking en enkele deelcategorieën: 1899-1989, 

bron: CBS (1994) 
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1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 

groeiindex 

bevolking (miljoen) 

huishoudens (miljoen) 

woningvoorraad (miljoen) 

werkzame personen (miljoen) 

bodemgebruik bebouwde kom (x 1.000 ha) 

netto nat. inkomen per inwone (guldens)3' 

ca 1900 

5,1 

1,1 

1,1 

1,9 

123 

353 

1947 

9,5 

2,6 

2,1 

3,8 

194 

444 

1993 

15,3 

6,4 

6,1 

5,5 

580 

1636 

1947 

to.v. 1900 

1,9 

2,3 

1,9 

2,0 

1,6 

1,3 

1993 

to.v.1947 

1,6 

2,5 

2,9 

1,4 

3,0 

3,7 

Gecorrigeerd voor inflatie, de inkomens zijn teruggerekend naar het niveau van 1899 

(dat verklaart het lage getal van 1993). 

huishoudens in het totaal aantal huishouden neemt toe van 8% in 

1900, via 11% in 1947, tot 31% in 1993. 

Doordat dit type huishouden in de 

loop van de tijd steeds meer over een 

zelfstandige woning beschikt brengt de 

toename ervan een sterke groei van het 

aantal woningen met zich mee. Maar 

het is niet de enige huishoudens-

categorie, die de spectaculaire groei 

van het aantal woningen na de oorlog 

verklaart. Ook allerlei andere typen 

huishoudens vragen om meer 

woningen. Daardoor neemt het aantal 

woningen zeer sterk toe: van ruim 2 

miljoen in 1947 tot ruim 6 miljoen in 

1993 (tabel 5.1). 

Niet alleen dienen zich steeds grotere 
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Figuur 5.8 Verhouding éénpersoons-meerpersoonshuishoudens: 1899-1993, 

bron: CBS (1994) 

Figuur 5.10 Netto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, gecorrigeerd 

voor inflatie, indexcijfers, bron CBS (1994) 

1899 1909 1920 1930 1947 1960 1971 1981 1993 

Figuur 5.9 De ontwikkeling van het gemiddeld aantal vertrekken per woning en 

per persoon: 1900-1995, bron: CBS (1994) 

1900 1930 1957 1975 1995 

• gem. aantal vertrekken per woning 

• gem. aantal vertrekken per persoon 

aantallen woningzoekenden aan, ze vragen ook steeds meer 

ruimte in en om de woning. Daarbij spelen zonder twijfel 

dezelfde factoren een rol, als in hoofdstuk 3 naar voren kwamen 

voor de angelsaksische situatie: steeds meer huishoudelijke en 

voor de vrije tijd bestemde apparatuur moet een plaats krijgen, 

het huis krijgt een steeds belangrijker rol als verblijfplaats en ook 

de privacy van de gezinsleden vraagt de nodige ruimte. Uit figuur 

5.9 blijkt dat tot 1975 zowel het gemiddeld aantal vertrekken per 

woning toeneemt als het gemiddeld aantal vertrekken per 

persoon. In de periode daarna veroorzaakt de afnemende 

huishoudensgrootte een lichte afname van het aantal vertrekken; 

de ruimte die per persoon wordt gebruikt blijft echter nog 

toenemen. 

Uiteraard gaat het bij het stedelijk ruimtegebruik niet om 

woningen alleen. Ook de ruimte voor recreatie-, groen- en 
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verkeersvoorzieningen in de omgeving van de woning neemt in 

de na-oorlogse periode sterk toe (zie ook figuur 5.5: de sterke 

groei van het autopark). 

Een belangrijk achtergrondgegeven bij de toenemende 

consumptie van ruimte wordt gevormd door de welvaart in de 

na-oorlogse periode. Zowel de bestedingsmogelijkheden voor de 

burger als die voor overheid en bedrijfsleven nemen in de 

tweede helft van de twintigste eeuw sterk toe (zie figuur 5.10)". 

Veel van de voorzieningen die de Nederlander anno 2002 

vanzelfsprekend vindt waren er een eeuw eerder nog niet of ze 

stonden alleen ter beschikking aan een kleine elite. Een voor

beeld van dat laatste vormt het wetenschappelijk onderwijs. 

In 1900 nemen 4 personen per duizend van de 18-25 jarigen deel 

aan het wetenschappelijk onderwijs; in 1995 zijn dit er 98. Voor 

het ruimtegebruik is naast deze vergrote deelname ook van 

belang dat het aantal vierkante meters per student sterk is 

gestegen. Een indirect gevolg van het gestegen opleidingsniveau 

is dat de verkeersmobiliteit er behoorlijk door wordt vergroot; 

hoger opgeleiden zoeken een baan en een woning binnen een 

ruimere arbeids- en woningmarkt dan lager opgeleiden en dat 

levert een groter aantal km's op bij de dagelijkse verplaatsingen 

(Dingemanse, 1993). 

Uit deze korte verkenning van trends kan de conclusie worden 

getrokken dat meerdere factoren een rol hebben gespeeld bij het 

Hierbij moei worden opgemerkt dal hier slechts de grote lijn wordt weergegeven 

(met intervallen van ca 10 jaar). Daardoor valt bijvoorbeeld de terugvallende 

economische ontwikkeling aan het begin van de jaren tachtig buiten het beeld. 
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sterk gegroeide ruimtegebruik na de 2e wereldoorlog. Als er al 

een basisfactor genoemd moet worden dan is dat de toegenomen 

welvaart, die als belangrijke conditie" is opgetreden voor de 

expansie en differentiatie die zich op vele terreinen heeft voor

gedaan. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de trends die in 

hoofdstuk 3 voor de angelsaksische landen gesignaleerd zijn. 

Factoren die de bewegingsvrijheid beïnvloeden 

Zoals in hoofdstuk 3 al naar voren is gekomen wordt de term 

bewegingsvrijheid in deze studie gebruikt voor de vrijheid bij 

het dagelijkse activiteitenpatroon. De eerder genoemde ver

anderingen in huishoudensssamenstelling vormen samen met de 

toegenomen welvaart en de technische ontwikkelingen de basis 

voor de sterke toename van de verplaatsings- en communicatie

mogelijkheden. De huishoudensgrootte neemt van 1900 tot 1993 

af van 4,6 tot 2.4 (zie figuur 5.11). Ook de eerder genoemde 

toename van het aandeel van de eenpersoonshuishoudens 

(figuur 5.8) heeft grote invloed. Tot het midden van de jaren 

zeventig domineert het traditionele gezin. Daarin komt dan vrij 

snel verandering. Een combinatie van demografische, econo

mische en culturele veranderingen treedt op: 

• het geboortecijfer daalt snel; 

• het aantal echtscheidingen neemt toe; 

• het aantal éénoudergezinnen neemt toe; 

• jongeren verlaten eerder het huis om zelfstandig te gaan wonen; 

• er wordt minder getrouwd en op latere leeftijd; 

• het aantal ouderen stijgt sterk; 

• het aantal huishoudens zonder kostwinner neemt aanmer

kelijk toe (levend van Bijstand, WAO, studiebeurs, AOW, 

WW of andere vorm van uitkering); 

• de etnische diversiteit neemt aanzienlijk toe; 

• de arbeidstijd wordt verkort; 

• het aantal werkende vrouwen neemt sterk toe"1 (o.a.: Vijgen 

e.a. 1986). 

In het traditionele patroon heeft ieder gezin één kostwinner 

(bijna altijd de man), die elke ochtend naar zijn werk vertrekt en 

's avonds thuis komt. Daar staat dan het avondeten klaar, 

verzorgd door zijn vrouw. Taken met betrekking tot wonen en 

werken zijn strikt gescheiden binnen een huishouden. Per huis-

Door de investeringen in de infrastructuur, in nieuwe machines en technieken 

neemt omgekeerd ook de welvaart toe. Naast oorzaak is de welvaart dus ook gevolg. 

"' In de leeftijd van 15-64 jaar werkt in 1960 22% en in 1987 52% van deze categorie 

vrouwen (na 1987 verandert de definitie van beroepsbevolking zodat de jaren 

negentig niet goed vergeleken kunnen worden met de jaren tachtig). 

Figuur 5.11 Gem. aantal personen per huishouden, bron: CBS (1994) 
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houden is er ook slechts sprake van één woon-werkrelatie, die 

aan weinig verandering onderhevig is. In de jaren zeventig 

wordt de variatie in de huishoudensvormen groter en gaan de 

leden van die huishoudens een meer individueel gedrag vertonen. 

Door de opkomst van kapitaalkrachtige één- en tweepersoons

huishoudens krijgen bepaalde buurten in de stad een specifiekere 

bevolking, met café's en restaurants en allerlei vormen van 

service, die passen bij deze leefstijl. Andere buurten met lage 

huren krijgen te maken met een steeds sterkere oververtegen

woordiging van mensen met een laag inkomen en een lage 

opleiding. Aan de rand van de stad of in de suburbs concen

treren zich rustige woonbuurten met eengezinshuizen en speel-

mogelijkheden voor gezinnen met kinderen. Een bont patroon 

van buurten ontstaat, die intern per buurt juist een geringe 

variatie vertonen. Bij de woonplaatskeuze spelen in veel gevallen 

de bereikbaarheid van die centra en de mogelijkheden voor werk 

en voorzieningen een belangrijke rol. Dit past in een al veel 

langer spelend patroon van specificering en specialisatie. 

De opdeling van arbeidsmarkt en woningmarkt en de specialisatie 

bij voorzieningen en opleidingen maken deel uit van dat patroon. 

Door de toegenomen verplaatsingsmogelijkheden, zowel met het 

openbaar vervoer als met de auto én door de beperkte mogelijk

heden binnen de bestaande steden ontstaan veel van de nieuwe 

woonmilieu's buiten de tot dan toe bestaande agglomeraties. 

Daarmee nemen de afstanden tussen wonen en werken, gemiddeld 

gezien, toe. Deze toename op grond van de morfologie van de 

stedelijke structuur wordt versterkt door het gedrag van de 

individuele stadsbewoner, die de contacten zoekt die passen bij 

zijn leefstijl, ook al moeten daar meer kilometers voor afgelegd 

worden. Vanaf de jaren tachtig in de twintigste eeuw is 

onderzoek gepleegd naar het gedrag van zogenoemde 'nieuwe' 

huishoudens (Cortie e.a., 1984, Vijgen e.a., 1986, Karsten, 1992, 
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Drooglever Fortuijn, 1993, Boomkens e.a., 1997, Reijndorp e.a., 

1998). Dit heeft het inzicht opgeleverd dat veel huishoudens 

beschikken over meer dan één baan en veelal op verschillende 

centra georiënteerd zijn. De woon-werkrelaties worden door 

tenminste drie oorzaken ingewikkelder: Ten eerste wordt de 

woning bij die huishoudens het startpunt van meerdere woon-

werkrelaties. Dit betekent tevens dat taken met betrekking tot 

wonen en werken niet meer strikt gescheiden zijn tussen de 

leden van het huishouden (Vijgen e.a., 1992). Voor een groeiende 

categorie huishoudens geldt zelfs dat er niets te scheiden valt: de 

eenpersoons-huishoudens. Ten tweede hebben steeds meer 

mensen verschillende banen of hun arbeidsplaats is niet meer 

aan één lokatie gebonden. Uitbesteding en detachering van werk 

zorgen ervoor dat men dan eens op de ene, dan weer op de 

andere werkplek werkt. Ten derde wordt de levensduur van 

woon-werkrelaties korter door de toename van het aantal 

tijdelijke arbeidscontracten: de dynamiek in de individuele 

werkcarrières neemt toe (Dingemanse, 1993). 

Dit individualistische patroon brengt een hoge verkeers-

mobiliteit met zich mee (zie de figuren 5.4 en 5.12). De opkomst 

van de personenauto hangt nauw samen met deze toenemende 

bewegingsvrijheid (zie figuur 5.5). Figuur 5.13 illustreert nog 

duidelijker hoe de auto in de periode 1971-1996 de andere 

vervoermiddelen verdringt en dan met name bus, tram en 

metro. De fiets en de trein hebben hun aandeel gedurende deze 

periode van 25 jaar redelijk weten te handhaven.7'Ten opzichte 

Figuur 5.13 Personenmobiliteit naar vervoermiddel, bron CBS (1994) 

160 

140 -

120 -

100 -

80 

Ë 60 

40 

gauto 

• motor 

• bromfiets 

• fiets 

PI trein 

D bus/tram/metro 

1 J3n^ ~l 
1960 1975 1992 

van 1950 zijn er in 1993 ruim veertig keer zoveel personenauto's 

(zie figuur 5.5) Die tendens zet zich ook na 1993 voort, vooral 

door de aanschaf van de tweede auto. In de periode van 1985 tot 

2001 neemt het autobezit toe met 45 %. Het aantal huishoudens 

met twee of meer auto's is in die periode bijna verdubbeld (CBS, 

2002). Van de tweepersoonshuishoudens heeft één op de vijf een 

tweede auto, van de grotere huishoudens ruim een derde. Het 

meer gevarieerde vestigingspatroon van de huishoudens, in de 

jaren zeventig en daarna, komt onder andere tot uiting in de 

.12 Personenmobiliteit Nederland per inwoner, bron: CBS 11994) 

1960 1971 1981 1993 

Hier moet bij worden aangetekend dal het bij deze illustratie gaat om woon

werkverkeer dat de gemeentegrens overschrijdt. Het ligt voor de hand te veronder

stellen dat binnen de woongemeente het aandeel van de fiets en het locale openbaar 

vervoer hoger ligt. 

Figuur 5.14 Forensen met vast werkadres, Nederland 1971-1996, 

bron: MuConsultl 1998) 
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Figuur 5.15 Modal split, woon-werkverkeer, vast werkadres buiten de 

woongemeente, bron: MuConsult (1998) 
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Figuur 5.17 Gem. uitgaven aan vakanties 1970-1996, bron: SCP (1998) 
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Figuur 5.16 Gem. aantal vakanties per vakantieganger, bron: SCP ( 
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toename van het forensisme (zie figuur 5.14). Deze toename 

krijgt nog meer profiel door het gegeven dat in de jaren zeventig 

en tachtig een reusachtige schaalvergroting optreedt bij de 

gemeenten. Dit impliceert dat de woon-werk-verplaatsingen, die 

in de forensisme-cijfers tot uitdrukking komen, zich daarna over 

een grotere afstand moeten afspelen. 

De toename van het forensisme en de toename van de woon-

werkafstand gaan dan ook hand in hand. Ook in een recente 

periode treedt nog een aanzienlijke groei op: de gemiddelde 

woon-werk-afstand neemt tussen 1985 en 1995 met ruim 21% 

toe. (MuConsult, 1998). Recentelijk heeft het CBS (2002) nieuwe 

cijfers gepubliceerd: de totale mobiliteit van de totale 
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Figuur 5.18 Percentage huishoudens met een pc, bron: CBS (1987,1988,1999) 
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Nederlandse bevolking blijkt in de periode tussen 1985 en 2001 

gestegen te zijn met 30%. Volgens het CBS komt dit vooral door

dat mensen steeds meer autorijden. Het aantal autokilometers 

afgelegd door autobestuurders is in deze periode toegenomen 

met ruim 43%. Het aantal kilometers dat autopassagiers reisden 

nam toe met 16%. Autobestuurders zitten dus vaker alleen in de 

auto. Dat sluit aan op de eerder genoemde voortzetting van de 

individualisering. Mét de toename van de welvaart neemt ook 

het aantal vakanties toe(zie figuur 5.16) en bovendien wordt 

vaker naar het buitenland gereisd. De gemiddelde uitgave voor 

een reis naar het buitenland is hoger dan voor een binnenlandse 

vakantie (zie figuur 5.17). De sterk gegroeide luchtvaart houdt 

voor een deel verband met de buitenlandse vakanties. De toe

genomen bewegelijkheid gaat ook hier hand in hand met een 

toenemend ruimtegebruik. 
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De tweede helft van de twintigste eeuw is ook de periode van de 

doorbraak van de personal computer en de informatietechnologie. 

Het valt op dat de doorbraak van de pc bij de particuliere 

consument pas in de jaren negentig plaats vindt (zie figuur 5.18). 

Bij bedrijven doet de computer al eerder zijn intrede. Het 

massale gebruik van de computer voor kantoor-, ontwerp en 

onderzoeksactiviteiten treedt echter ook pas op vanaf het eind 

van de jaren tachtig. Tegen het einde van de eeuw treedt op het 

gebied van de informatietechnologie en de telecommunicatie een 

zodanige snelle ontwikkeling op dat van een revolutie gesproken 

kan worden. Binnen enkele jaren tijds wordt internet van een 

hobby voor enkele duizenden freaks tot een algemeen geaccep

teerd communicatie-medium. In dezelfde periode verovert de 

mobiele telefonie de wereld in twee jaar tijd. De mogelijkheden 

tot het verzenden van informatie nemen parallel hieraan 

eveneens in een hoog tempo toe. De algemene verwachting is 

dat de combinatie van deze recente trends grote maatschap

pelijke gevolgen zal hebben.Wat die gevolgen zullen zijn is 

moeilijk te zeggen,maar zeker is dat de communicatie op wereld

schaal er sterk door wordt bevorderd. 

5.4 Conclusie 

Deze korte verkenning van enkele trends leidt tot de conclusie 

dat in de Nederlandse samenleving sinds de eeuwwisseling 

sprake is van een zodanige combinatie van demografische en 

economische ontwikkelingen dat van een sterke druk op het 

gebruik van de ruimte kan worden gesproken. Vooral onder 

invloed van de gunstige inkomensontwikkeling zet deze tendens 

zich na de Tweede Wereldoorlog nog versterkt voort. 

De tendensen,die in hoofdstuk 2 naar voren kwamen voor de 

angelsaksische landen, doen zich ook in Nederland voor en 

leiden tot een sterke toename van het stedelijk ruimtegebruik. 

Er is echter niet alleen sprake van groei, ook de hoedanigheid 

van de samenleving verandert sterk. De traditionele waarden 

verliezen hun richtinggevende karakter. Dat leidt tot ontzuiling, 

een andere houding ten opzichte van anti-conceptie en nieuwe 

huishoudensvormen. Een grotere diversiteit aan leefstijlen 

ontwikkelt zich en wordt vervolgens vertaald in daarbij aan

sluitende woonmilieu's. Dit nieuwe, meer op individuele 

ontplooiing gerichte patroon, leidt tot méér en vooral sterker 

individueel bepaalde verplaatsingen. Met de hulp van 

verbeterde wegen en openbaar-vervoersmogelijkheden wordt de 

actieradius van de moderne stadsbewoner steeds verder 

Figuur 5.19 Toename inwonertal, stedelijk gebied en inkomen, indexcijfers 

1890-1989, bron: CBS0994) en AB-Onderzoek (1995) 
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vergroot. Het aantal verplaatsingen ten behoeve van het dagelijks 

functioneren neemt sterk toe evenals de afstand waarover ze zich 

afspelen. Daarnaast stellen fax, computer en internet hem in staat 

de beperkingen die aan fysieke verplaatsingen nu eenmaal toch 

altijd verbonden blijven, vooreen toenemend aantal contacten 

(ook mondiale) te overwinnen.Tenslotte kan een conclusie 

worden getrokken over de verhouding tussen de toename van 

het inwonertal en een aantal factoren op het gebied van indivi

dueel gedrag. In figuur 5.19 zijn de trends van inwonertal, 

inkomen en oppervlakte bebouwde kom naast elkaar gezet door 

het jaar 1899 als basisjaar te nemen (met de index 100). Daaruit 

blijkt dat tot ca 1970 de groei van het aantal inwoners ongeveer 

even snel plaats vindt als die van inkomen en oppervlakte 

bebouwde kom. Daarna blijft de groei van het inwonertal achter 

bij de toename van de andere twee factoren. Met andere 

woorden: na 1970 wordt de toename van het stedelijk ruimte

gebruik in mindere mate teweeg gebracht door die van het 

inwonertal. De hiervoor genoemde kwalitatieve factoren zijn 

daar vermoedelijk debet aan. Die factoren hangen sterk samen 

met de toename van het inkomen. 
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6 De stad: 1945 to 1960 

In dit hoofdstuk gaat het om de vraag: Kunnen de grootste 

gemeenten in het onderzoeksgebied in de periode 1945-1959 

'stad' worden genoemd? Met andere woorden: beantwoorden 

deze gemeenten aan de kenmerken die ze volgens het onder-

zoeksschema van hoofdstuk 4 dienen te hebben? Die kenmerken 

worden in het onderstaande (deel van het) onderzoeksschema 

voor de fase 'stad' weergegeven: 

3. de interactiestructuur. Hoe kan het verplaatsingspatroon qua 

afstand worden gekarakteriseerd; hoe is de positie van de 

auto daarbij (kolom 5)? 

4. de schaal waarop het relatienetwerk van hei stedelijk gebied 

functioneert: Begrenzing stedelijk gebied in functioneel 

opzicht (kolom 6). 

Tabel 6.1 Kenmerken uit de theorie behorend bij de fase stad 

kenmerk / 

fase 

1 

stad: 

1945-1960 

> — V 

(o) 

stedelijk 

ruimtegebruik 

2 

dichtheid rondom centrum 

is hoog, maar verschillen 

tussen centrum en 

omgeving nemen af 

aaneen

geslotenheid 

3 

overgang stad-land is 

aanvankelijk hard, maar 

wordt diffuser 

functionele en sociale 

clustering 

4 

één hoofdcentrum 

binnen de stad beperkte 

differentiatie 

interactie

structuur 

5 

stedelijke infrastructuur is 

bepalend (voetverkeer, 

tram, fiets), verbindingen 

tussen steden lopen van 

hart tot hart 

tegen einde periode komt de 

auto op, ritlengte neemt toe 

omvang/begrenzing 

stedelijk systeem 

6 

invloedsgebied aanvankelijk 

binnen de morfologische 

stad, later enige verruiming 

daarvan 

Om een goed inzicht te krijgen in de ruimtelijke en functionele 

structuur van het onderzoeksgebied, worden hierna de regio's" 

rond de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Arnhem op de 

kenmerken uit de tabel onderzocht. Binnen het bovenstaande 

schema worden vier thema's onderscheiden: 

1. het stedelijk grondgebruik en de spreiding van stedelijke 

bebouwing: Welk ruimtegebruik is stedelijk en hoe kan de 

grens tussen stedelijk en niet-stedelijk gebied worden 

getrokken (kolommen 2 en 3)? 

2 functionele en sociale clustering: Hoe kan de centrumstructuur 

worden benoemd en hoe is het wonen geleed (kolom 4)? 

" Gezien de verschillen tussen de indicatoren worden de regio's hierna op 

verschillende manieren afgebakend. In een aantal gevallen is van een strikte regio

begrenzing geen sprake; in die gevallen is meestal voor Noord-Holland, Utrecht en 

Flevoland de provincie als regio aangehouden en voor Gelderland de gezamenlijke 

coropgebieden Veluwe en Arnhem-Nijmegen. 

Na een algemene typering van de periode 1945 tot 1960 in 6.1 

komen deze thema's achtereenvolgens aan bod in de daarop 

volgende paragrafen. 

6.1 De periode 1945 tot 1960 

Gezien de grote verwoestingen die de oorlog teweeg had 

gebracht staat de periode 1945-1960 in het teken van de weder

opbouw. Ruimtelijke ordening heeft geen prioriteit en het 

ruimtelijk beleid op nationaal niveau moet nog gestalte krijgen2' 

De voornaamste aandacht gaat uit naar het opbouwen van de 

economie en het bestrijden van de woningnood. Niet alleen 

21 Ter illustratie: pas in 1961 wordt de functie van de coördinerend bewindsman 

voor de ruimtelijke ordening opgenomen in het wetsontwerp van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening (van der Cammen e.a., 1986). 
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moeten de verwoeste en beschadigde woningen vervangen en 

opgeknapt worden, ook neemt in die na-oorlogse periode de 

bevolking sterk toe. De woningnood groeit uit tot 'volksvijand 

nummer één' en blijft dat vele decennia. In de dorpen en steden 

wordt deze sterk groeiende bevolking opgevangen, met een nog 

sterker groeiende woningbehoefte. Door deze uitgroei is gebieds

uitbreiding nodig, hetgeen bij veel steden leidt tot annexatie van 

randgemeenten. Een beperkte, maar wel groeiende, stroom 

stedelingen met hogere inkomens kiest voor het wonen buiten. 

Voornamelijk de zandgrondgebieden (Zuid-Kennemerland, 

't Gooi en de Utrechtse Heuvelrug) rond de grote steden zijn bij 

deze categorie in trek. Dat er nog geen expliciet ruimtelijk beleid 

is (het ministerie van ruimtelijke ordening bestaat nog niet) 

betekent niet dat er op het rijksniveau geen denkbeelden zijn 

over stedebouw en ruimtelijke ordening. Men ziet vanouds de 

stad nog als een op zichzelf staand dagelijks leefsysteem. Daar is 

in principe alles te vinden: woningen, werk en allerlei voor

zieningen. Natuurlijk is er wel verschil in het niveau van de 

voorzieningen en in de variatie aan werkgelegenheid, naar

gelang de grootte van de stad, maar toch ziet men 'de' stad in 

principe als een min of meer zelfvoorzienend systeem. Dat geldt 

tot op zekere hoogte ook voor het platteland, al moet men daar 

uiteraard voor de niet-dagelijkse behoeften vaker naar de stad. 

Deze omstandigheid is dan ook de reden dat de rijksoverheid 

zich, althans in het begin van deze fase, nog niet wenst te 

bemoeien met de stadsuitbreidingen; dat kunnen de steden 

prima zelf regelen. Alleen bij grenskwesties is een beslissing van 

de hogere overheid nodig. Er zijn echter grote veranderingen op 

til. De grootscheepse nieuwbouw van woningen gedurende de 

jaren vijftig brengt een zodanige uitgroei van de steden in het 

westen met zich mee dat het gewenst wordt geacht de ruim

telijke problemen te laten bestuderen door een 'Werkcommissie 

Westen des Lands' (zie ook het kader onder 6.2). In 1958 

presenteert de commissie een ruimtelijk plan voor de Randstad 

Holland. Voor dit onderzoek is daarin vooral van belang wat 

van dit plan overgenomen wordt in het ruimtelijk beleid, dat wil 

zeggen in de (Eerste) Nota inzake de Ruimtelijke Ordening, die 

in 1960 verschijnt. Dat betekent dat het eerste in een nota neer

gelegde ruimtelijk beleid van het rijk pas na de hier gekozen 

periode 1945-1960 valt. Daarom benoem ik deze periode als een 

pré-fase op het gebied van het ruimtelijk beleid van het rijk. 

Tijdens deze fase ontstaan wel ideeën over het te voeren 

ruimtelijk beleid, vooral door de genoemde 'Werkcommissie 

Westen des Lands'. De belangrijkste ideeën zijn: het behoud van 

de historisch gegroeide agglomeraties op de stedelijke ring, het 

open houden van het middengebied van de Randstad en de 

expansie van de verstedelijking in uitwaartse richting. Dat wil 

zeggen: 'overloop' naar het noorden van Noord-Holland, de 

toekomstige IJsselmeerpolders, de omgeving van Amersfoort en 

het Deltagebied (van der Cammen en de Klerk,1986). Er wordt 

verder door de commissie een tiental 'nieuwe' steden aan

gewezen, voor het merendeel aansluitend bij bestaande kernen, 

zoals onder andere Alkmaar, Hoorn en Amersfoort. Door enkele 

ministeries wordt beleid gevoerd met ruimtelijke consequenties. 

Bij het volkshuisvestingsbeleid is het voornaamste doel het 

bouwen van voldoende woningen. Dit beleid richt zich niet op 

een specifieke categorie kernen: de woningbehoefte is overal 

groot en daarin moet ter plekke worden voorzien. Daarbij ligt 

een zeer sterke nadruk op de door de overheid gefinancierde 

bouw (zowel in de vorm van woningwet- als van premie

woningen). In de grote steden ligt een zwaar accent op de bouw 

van woningwetwoningen. Het ministerie van economische 

zaken wil de werkeloosheid op het platteland bestrijden door 

middel van het industrialisatiebeleid. Dit beleid is erop gericht 

om in zogenaamde 'ontwikkelingsgebieden' de industrie te 

bevorderen in regionale centra. De impliciete gedachte hierbij is 

dat het werk naar de mensen gebracht zal moeten worden, dat 

wil dus zeggen naar het platteland. In het agrarische gebied 

doen zich grote verschuivingen voor. De achterblijvende econo

mische ontwikkeling leidt vooral in de zogenaamde 'ontwikke

lingsgebieden11', maar ook in het overige landelijke gebied, tot 

heroriëntatie van de bevolking'1 (van Doorn e.a., 1960); dat wil 

zeggen: men emigreert op grote schaal en veel mensen gaan in 

de stad werken. Dit laatste is niet door het beleid gestuurd, maar 

een reactie van de bevolking op de omstandigheden''. Overigens 

worden ook in de dorpen zoveel mogelijk woningen gebouwd; 

dit draagt bij aan het vasthouden van de bevolking daar. 

Er ontstaan pendelstromen op de grotere werkcentra en dit leidt 

Ontwikkelingsgebieden zijn bij wel in 1951 en1952 door de regering aangewezen. 

Beoogd werd de industrievestiging in deze gebieden te bevorderen door het treffen van 

economisch-technische voorzieningen. Daarbij moet gedacht worden aan het aanleggen 

van industrieterreinen, het verbeteren van de wegen, de voorziening met electriciteit, 

gas en water, nnn nijverheidsonderwijs, sociale outillage, etc. (van Doorn e.a., 1960). 

Niet overal is de boerenbevolking in staat om op de gewijzigde omstandigheden te 

reageren door werk elders te zoeken of te emigreren. Met name in de zandgebieden 

ontstaat op grote schaal verborgen werkeloosheid doordal boerenzoons "zich vastklampen 

aan een bestaansbasis die onvoldoende mogelijkheden biedt" (van Doom e.a., 1960). 

Overigens zijn de veranderingen in de economische structuur en de schaal

vergroting in de landbouw wel sterk beïnvloed door het 'plan Mansholt'. Indirect was 

er dus wel degelijk sprake van overheidsinvloed. 
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tot (proto)gewestvorming rond deze centra. Het begrip stads

gewest bestaat weliswaar al wel, maar is zeker nog niet inge

burgerd en men wil de problemen zoveel mogelijk ter plaatse 

oplossen'". De voorheen gesloten agrarische gemeenschappen 

worden hierdoor uit htm isolement getrokken en een eerste 

begin van uitwisseling tussen de centrumsteden en hun 

omgeving ontstaat. Ook draagt de toenemende pendel bij tot het 

stoppen van de trek naar de steden vanuit het platteland. 

Pendelen blijkt aantrekkelijker te zijn dan verhuizen. Een andere 

vorm van ruimtelijk relevant beleid is het verkeers- en vervoers

beleid. Hierbij wordt hard gewerkt aan de aanleg van wegen, 

omdat men ervan uit gaat dat een goede ontsluiting over de weg 

bevorderend werkt voor de economische en maatschappelijke 

ontwikkeling. Dit draagt bij tot een toenemend gebruik van de 

auto. Daardoor wordt de wisselwerking tussen de centrum

gemeenten en hun omgeving gemakkelijker gemaakt; de actie

radius voor veel bewoners van het platteland wordt daarmee 

vergroot. Overigens wordt in deze periode voor het overbruggen 

van de woon-werka f stand op tamelijk grote schaal van bedrijfs-

bussen gebruik gemaakt. Het bedrijfsleven heeft dus ver

moedelijk op het ontstaan van gewestvorming meer invloed 

uitgeoefend dan de overheid. Het is wel zo dat deze door de 

aanleg van wegen het veranderde verplaatsingsgedrag conditio

neert. Het vertrek van mensen uit de achterblijvende gebieden 

leidt daar tot een verschraling van het voorzieningenniveau. 

6.2 Het stedelijk grondgebruik en de spreiding 

van stedelijke bebouwing 

De figuren 6.1 tot en met 6.6 (zie blz. 119 e.v.) laten zien dat de 

inwoners in 1950 nog sterk in de steden geconcentreerd zijn en 

dat door de toe- of afname in de periode 1950-1959 in dat patroon 

nauwelijks verandering komt. Weliswaar nemen de inwoner

tallen relatief gezien bij de middelgrote gemeenten wat sterker 

toe dan bij de grotere steden, tot een zichtbare verschuiving in het 

kernen patroon leidt dat niet. Tabel 6.2 illustreert dit voor Utrecht. 

Tabel 6.2 Percentuele verdeling inwoners gemeentencategorieën provincie 

Utrecht", bron: CBS 

"' Het begrip stadsgewest wordt al in 1949 gebruikt in een "Rapport van de 

Commissie ter bestudering van de bevolkingsverspreiding" in opdracht van de 

Rijksdienst voor het Nationale Plan: "Deze ontwikkeling gaf liet aanzien tmn een nieuw 

type agglomeratie naast de aloude vormen van 'het dorp' en 'de stad', hetwelk in de Engelse 

literatuur wordt aangeduid als de 'metropolitan area' en men in Nederland 'het stadsgewest' 

zou kunnen noemen: een conglomeraat van min of meer ivrspreide dorpen en steden met een 

zeer intensief onderling verkeer, met een soms meer landelijke en soms meer stedelijke 

bebouwing, doch met een bijna geheel stedelijk levende en denkende bevolking". 

1950 1960 

gem. Utrecht 

gem. Amersfoort 

totaal kernen 40-60.000 inwoners 

totaal kernen 20-40.000 inwoners 

totaal kernen < 20.000 inwoners 

totaal provincie Utrecht 

40,7 

10,8 

17,2 

11,9 

19,4 

100,0 

37,6 

11,0 

18,1 

12,6 

20,6 

100,0 

Tabel 6.3 Groei woningvoorraad 1947-1959 in procenten to.v. 1947, bron: CBS 

Amsterdam 18 Utrecht 35 Arnhem 52 

grensgemeenten 43 grensgemeenten 30 grensgemeenten 57 

ROA+Almere 22 overige gemeenten 48 overige gemeenten 

(excl. Nijm. +Apeld.) 43 

prov. N-Holland 28 prov. Utrecht 39 2 coropgebieden 50 

Met de aanpak van de wederopbouw na de oorlog neemt de 

woningproductie vooral gedurende de jaren zestig sterk toe. 

Dat leidt onder andere tot een sterke uitbreiding van stedelijk 

gebied in de periode 1950-1959. 

Tabel 6.3 laat zien dat de woningproductie en daarmee het 

stedelijk ruimtegebruik buiten de grote centrumgemeenten 

groter is dan erbinnen, althans voor Amsterdam en Utrecht. 

Tussen centrumgemeente en omgeving bestaan in deze 

periode nog grote verschillen; het begrip stadsgewest is nog 

vrijwel onbekend. Een deel van de hogere inkomensgroepen 

heeft zich echter al vóór 1900 buiten de stad gevestigd op de 

hogere zandgrondgebieden. De omvang van deze categorie 

neemt in de periode 1947-1959 toe. Dat is echter ook niet meer 

dan een uitzondering op het algemene beeld. Dat beeld is dat 

de steden zei f verzorgend zijn en dat het dan ook vanzelf

sprekend is dat ze de aanwas van bevolking en werkgelegen

heid op hun eigen grondgebied opvangen. Toch zorgt de snel 

voortschrijdende verstedelijking ervoor dat er wordt 

De gemeentegrootle is vastgesteld voor het jaar 1998 zodat de tabellen die 

betrekking hebben op categorieën van gemeenten in de hoofdstukken 6, 7 en 8 

onderling te vergelijken zijn. 
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nagedacht over de wijze waarop vorm gegeven zou moeten 

worden aan de uitgroei van de grote steden in het westen van 

Nederland. Dat leidt in 1958 tot de Nota Westen des Lands 

(zie kader). 

In 1951 wordt door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting een 

Werkcommissie Westen des Lands ingesteld die (wellicht vanwege zijn brede 

samenstelling) eerst in 1958 met een plan voor de Randstad Holland naar buiten 

komt. Centraal staat hierin de vraag: "hoe de verdere ontplooiing van de specifieke 

functies van het Westen, op het gebied van havens en industrie, intensieve 

tuinbouw, administratie e.d., alsmede de daaruit voortvloeiende sterke groei van 

de wooncentra, hun beslag kunnen krijgen met behoud van een goed bewoon

baargeheel, van de nodige armslag voorde latere ontwikkeling en van de 

recreatieve functie van het gebied voor de eigen bevolking en bezoekers van 

elders. Hierbij komt de toekomstige omvang van de naar elkaar toegroeiende 

steden in het geding, met als tegenkant de bestemming van de tussengelegen 

gebieden en vooral die van de centrale open ruimte in het midden van de 

Randstad. Onmiddellijk hiermee verbonden is het vraagstuk van het tot ontwikke

ling brengen van 'nieuwe steden', hetzij door stichting, hetzij in aansluiting aan 

een bestaande kern". 

In het plan worden enkele belangrijke uitgangspunten geïntroduceerd: 

• behoud van de historisch gegroeide agglomeraties op de stedelijke ring, 

als blijvende en ruimtelijk apart gelegen zwaartepunten van de Randstad; 

• de agglomeraties en stedengroepen onderling gescheiden door groene 

bufferzones; 

• een agrarisch middengebied als centrale open ruimte van groot formaat; 

• expansie van de verstedelijking in uitwaartse richting, dat wil zeggen 

"overloop" naar het noorden van Noord-Holland, de toekomstige Uselmeer-

polders, de omgeving van Amersfoort en het Deltagebied (van der Cammen en 

de Klerk, 1986). 

Het beeld dat de Commissie schetst van de Randstad als een "gedecentraliseerde 

wereldstad van een eigen Nederlandse aard, zonder dat men hoefde te vervallen 

in het schrikbeeld van sommige buitenlandse metropolen", is ten minste twee 

decennia lang richtinggevend geweest en ontleent zijn kracht aan het feit dat het 

nauw aansluit bij de bestaande ruimtelijke structuur. 

Vrij snel na deze op het westen van Nederland gerichte nota 

komt in 1960 de eerste voor het hele land geldende 'Nota inzake 

de Ruimtelijke Ordening in Nederland' tot stand, in het spraak

gebruik de Eerste Nota Ruimtelijke Ordening. De stedelijke 

expansie aan de ene kant en de achterblijvende perifere 

gebieden aan de andere kant noodzaken de regering tot het 

In de Nota Westen des Lands worden verschillende begrippen geïntroduceerd die 

ten doel hebben de ruimtelijke structuur van de uitgroeiende steden te benoemen 

ten behoeve van de planning (zie figuur 6.7). De stedelijke agglomeratie is de 

eerste eenheid van het plan; een agglomeratie en enkele naburige steden vormen 

samen een stedengroep, terwijl meerdere stedengroepen samen een conurbatie 

of stedelijke zone kunnen vormen. 

Figuur 6.7 Concepten voor West-Nederland, 1958, bron: v.d Cammen en 

De Klerk (1986) 

STEDENGROEP 

AGGLOMERATIE 

CONURBATIE 

G.J. van den Berg (1957) ziet het begrip agglomeratie vooral als functioneel 

onderdeel van de 'conurbatie' en acht een op zichzelf staande agglomeratie als 

kader voor (groot)stedelijk leven in 1957 al overleefd. De conurbatie bestaat uit 

tenminste twee agglomeraties, waartussen veel nauwere en meer complexe 

betrekkingen bestaan dan met andere agglomeraties, omdat zij relatief dicht bij 

elkaar zijn gelegen en/of elkaar aanvullen. Het belang van het opnemen van deze 

term in het Nederlandse begrippenapparaat (in de jaren vijftig) ligt, volgens van 

den Berg, in de behoefte aan een kader, waar de grote stad deel van uitmaakt en 

dat het grootstedelijk leven ondersteunt (Van den Berg, 1957). 

vorm geven aan een landelijk spreidings- en inrichtingsbeleid 

(zie knipsel hiernaast). 
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Nota inzake de ruimtelijke ordening in Nederland 

Toestand in het Westen is 
niet hopeloos 

Regering wil vestiging selecteren, 
niet verbieden 

(Van onze H a a g s e r e d a c t e u r ) 

IN het Westen is, w a t de besch ikba re ru imte betref t , géén sp rake van een 
, hopeloze s i tua t ie , m a a r d e ontwikkel ing moe t wel goed in de ga t en 

w c \ d e n gehouden. 
Di t ve rk l aa rde de min i s t e r van vo lkshuisves t ing en boirwnuverheid, m r . J . 

van Aar t sen , toen hfrj een toe l ich t ing gaf op de t h a n s bij de Tweede K a m e r 
ingediende Nota inzake de ruimteli jke ordening in Neder land . 

, .ófsjchoon minis te r Van A a r t s e n voor di t v r a a g s t u k de eerst ve ran twoor 
delijke bewindsman is, is he t in wezen een zaak van de gehele r ege r ing . De 
notk -geeft dan ook he t reger ings inz icht in de ruimteli jke ordening v a n ons 
land weef, H e t voorgeste lde beleid berus t op aekere prognoses , waarbij 
veeJal-gebruik is ge inaak t v a n gegevens, die in vroegerèfYapporten voorko
men . He t s tuk is zeer omvangri jk en beva t t a l van kaa r t en , graf i sche voor-
sVeJlingen en tabellen.-

De- nota is een r e c h t s t r e e k s gevolg vart de mot ie -Andnessen , we lke l ü 
december 1957 door de Tweede K a m e r zonder hoofdelijke s t e m m i n g w e r d 
aangenomen. 

HET beleid zal volgens d« regering 
dienen te worden gericht op de vol
gende hoofdpunten i 

Verdere ontwikkeling van de Rand
stad Holland voor de specifieke taak 
van dat gebied; 

stimulering van de probleemgebieden 
en bevordering van een grotere bevol
kingsopname In de overige gebieden Dui
ten de Randstad. 

In deze" politiek zullen stimulerende 
maatregelen en maatregelen met een 

selectief karakter elkaar moeten aan
vullen en wederkerig steunen. De laatst
bedoelde maatregelen zullen vooral no
dig zijn in het concentratiegebied In het 
westen, al zullen zij ook in de gebieden 
buiten de Randstad soma niet kunnen 
worden gemist. 

Prohibitief optreden wil de regering 
zoveel mogeHjfc vermijden. Ten deze 
gaat de regering dus minder ver dan 
hetgeen in sommige andere landen ge
schiedt. In Engeland bijv. maakt het 
streven naar decongestie een voornaam 
onderdeel uit van het beleid inzake de 
ruimtelijke ontwikkeling. De Engelse wet
geving kent bijv. de mogelijkheid van 
preventieve controle op industrievesti
ging 

voor de gewenste ontwikkeling door de 
uitvoering van overheidswerken, door 
vestigingskeuze voor openbare diensten, 
onderwijs- of andere overheidsinstellin
gen, door maatregelen op cultureel en 
sociaal gebied en: waar nodijr, en mo
gelijk door het neerleggen van de ver
wachte en gewenste ontwikkelingen in 
streek- en uitbreidingsplannen, dit mede 
als waarborg voor de rechten van de 
burgers. 

Punten 

IN een aantal punten vat de regering 
haar programma samen: 

1. spoedige totstandkoming van een 
wet op de ruimtelijke ordening: 

2. goede coördinatie op rijksniveau; 
3. het scheppen van. gunstige voor

waarden voor de gewenste ontwikkeling. 
De regering zal de reeds aangevangen 

spreidingspontiek voortzetten. 
Op bestuurlijk gebied zal de regering 

in net kader van het te voeren ruim
telijke beleid: a. waar nodig opheffing 
of samenvoeging bevorderen van te klei
ne gemeenten; b. tijdig gebiedsverrui
ming bevorderen van middelgrote ge
meenten, die met moeilijkheden fa 
kampen hebben door gebrek aan^ui t -
breidlngsmogelljkheid en c. voor de 
grootste Agglomeraties wetsontwerpen 
indienen tot het scheppen van bijzondere 
bestuurlijke oplossingen. 

In de Randstad Holland zal een nieuw 
element in de grondpoliüek dienen te 

Maar, zo zegt de nota, big het trek-' komen, nl. «en selectief ulteiftebeleW. 
ken vun vergelijkingen met buitenlandse y©or wat de grootste a*giomerati«s 
reoelwioen moet men voor ogen houden, betreft: verwacht mag worden, dat voor 
2°t men daar ie lande te kampen hee„ Den Haag < « « g « d » » *$?$&*£• 
met veel ernstiger vormen „«« conpes-i ^ ^ S S T ^ S S S ^ 
tie. Bi) de mtgroei van de grootste *«- (» T e n aanzien van de Amsterdamse ag-
den hebben zich zowel in Engeland ""ifelomeragn. pleegt dCminls têr van BIn-
in Frankryk toestanden ontwikkeld, die |fr,inian5se «aken, met name voor wat 
het hanteren van prohibitieve maatrege- Ibetreft de gemeentelijke Indeling van het 
len welhaast onvermijdelijk maken. In fgebled ten «£*-«»}f" ^ " „ ^ , 5 ™ t™' 
Teder*** doen dergeUgks bezwaren zich overleg; me Ged 8UUn. O j J * ^ 
slechts in uitzonderingsgevallen en dan K£V" * ' ' d e nok, v 

nog alleen op kleinere schaal voor, zoals 
bijv. in het Qooi. 

Maatschappelijke 
krachten 

OVER het geheel kan In ons land bij de 
tegenwoordige stand van het con-
ccntratleprobleem nog met succes 

worden getracht 't ontstaan van toestan
den als bij de Engelse en Franse mil-
joenensteden te voorkomen. Daarom 
acht de regering het grijpen naar restric. 
tieve middelen In het algemeen r 
noodzakelijk. 

Niettemin: ook bij vrijheid in keuze 
van vestigingsplaats moet binnen deze 
plaats een ordelijke ontwikkeling wor
den verzekerd. Uit de bestemmingsplan 

[ nen zal menigmaal voortvloeien, dat een 
'ondernemer niet overal bebouwbare ter

reinen van de soort, de grootte of de lig
ging zal kunnen aantreffen, die hg zou 
wensen. 

Het slagen van de beleldspplitlek hangt 
niet alleen van de regering af, zegt de 
nota. In onze vrije samenleving kan de 
ruimtelijke ordening zich alleen dan op 
bevredigende wijze voltrekken, indien 
er een voortdurende wisselwerking Is 
tnssen activiteiten van de overheid en 
de krachten, die uit de maatschappij 
spontaan opkomen. 

Het overheidsbeleid zal in het bijzon
der gericht moeten zijn op het aange
ven van gewenste algemene lijnen voor 
de ontwikkeling van het land, het hel
pen scheppen van gunstige voorwaarden 

Cijfers 

UITVOERIGE aandacht wordt geschon
ken aan de voortgaande verstede
lijking. 

In dit verband geeft de nota een bijna 
overstelpende hoeveelheid cijfers. De be
volkingsdichtheid van de Randstad Hol
land bedroeg op 1 jan. '«0 2498 per km2; 
voor 1980 geschat op 3290. Onze bevol
king telt thans 11.5 miljoen inwoners-; In 
1980 zullen het er 14 miljoen zfln (com
missie Westen des lands schatte I3,e 
miljoen). In het j aa r 2000 zal Nederland^ 
18 è, 19 miljoen inwoners hebben; eme 
teven jaar komt e r één miljoen Inwoners 

Het proces van de ruimtelijke ontwik 
keling zal lelden tot het opnemen var 
erotere delen van het land in de sfeer 
van de Randstad. De' grenzen tussen wal 
men thans „het Westen" en „overig 
Nederland" pleegt te noemen,zu len ver-
der vervagen. De Randstad Holland zaï 
als metropool een centrale functie krti 
zen te vervullen. De na te streven „uit
straling" zal de Randstad langs de g r o 
•e verkeersbanen doen expanderen in d€ 
richting van de bestaande « i s % t e vor 
•nen zwaartepunten van stedeluke ont-
jrikkeling bulten het eigenlijke westen 
wals de Brabantse industriesteden, de 
jteden langs de Veluwezoom en aan d 
'jssel. de Drentse steden en de - deel* 
nieuw te ontwikkelen - steden in d 
Jsselmeerpolders (Lelystad), en m het 
•voorden. 
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Terug nu naar de jaren vijftig zelf: dat de verschillen tussen de 

stad en omgeving nog duidelijk aanwezig zijn blijkt onder 

andere uit de imvonerdichtheden. Tussen de steden Amsterdam 

en Utrecht en hun omgeving bestaan in 1950 grote dichtheids

verschillen (zie figuur 6.8). Dat blijft ook zo in 1960 (zie figuur 6.9). 

Tussen Arnhem en omgeving bestaan in 1950 slechts beperkte 

verschillen, maar deze nemen in de periode tot 1960 wel toe. 

Algemener gesproken zijn in de randstad de verschillen in 

dichtheid groter dan in Gelderland. De tussencategorie met 

gemiddelde dichtheden omvat in Gelderland zowel in 1950 als in 

1960 vrijwel de gehele Veluwe en een eerste ring van gemeenten 

rond Arnhem. In Noord-Holland en Utrecht komen dergelijke 

gemiddelde dichtheden voor op een groot deel van de zand

gronden langs de kust, in 't Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug. 

In al deze gebieden komt veel verspreide bebouwing voor en het 

ligt voor de hand te veronderstellen dat dat de voornaamste 

oorzaak ervan is. Op de zandgronden van Noord-Holland, 

Utrecht en rond Arnhem heeft de bebouwing een woonkarakter 

(vroege suburbanisatie); ook komen in dit soort gebieden nogal 

wat stedelijke voorzieningen voor met een recreatief karakter. 

Je kunt zeggen dat het hier om 'consumptieve' bestemmingen 

gaat, terwijl het op de Veluwe 'productie' betreft: kleinschalige 

agrarische bedrijven (veel kippen- en varkensboeren). Haarlem, 

Beverwijk, Edam, Enkhuizen en Medemblik steken qua inwoner

dichtheid duidelijk boven deze categorie gebieden uit. Verder 

wordt een groot landelijk gebied in Noord-Holland en Utrecht 

door lage dichtheden gekenmerkt. Hierbij moet wel opgemerkt 

worden dat deze lage dichtheden niet impliceren dat het 

platteland in die tijd een lege indruk maakt (zie kader onderop). 

De economische neergang van grote delen van het platteland is 

in de jaren vijftig een belangrijk motief voor het industrialisatie

beleid. Vooral in de noordelijke provincies worden zogenaamde 

'ontwikkelingsgebieden' aangewezen. Het doel van dit beleid is 

om in regionale centrumkernen de vestiging van industrie te 

stimuleren (van Doorn, 1960). Daarmee zou het voortdurende 

vertrek van de bevolking een halt moeten worden toegeroepen. 

Ook in West-Friesland-Oost in de provincie Noord-Holland 

doen zich dergelijke problemen voor (zie kader hiernaast). 

Op het land werken direct na de oorlog nog grote aantallen mensen en de beschikbaarheid van mechanische apparatuur bij die werkzaamheden is nog zeer beperkt. Door de steeds 

verder gaande rationalisering van de agrarische sector in de daarna volgende decennia wordt menselijke arbeid in toenemende mate vervangen door machines en wordt de schaal 

van de bedrijven sterk vergroot. Op het platteland is daardoor te weinig werk voor de opgroeiende dorpelingen. Deze situatie leidt tot emigratie van veel jongeren naar het buitenland 

(Canada, Australië, Nieuw-Zeeland) en bovendien wordt de al langer bestaande pendel vanuit het platteland op de steden erdoor versterkt. Daarmee hangt samen dat in deze 

periode van opbouw na de oorlog de (in de steden gevestigde) industrieën met hulp van het Marshall-plan een sterke groei vertonen en behoefte hebben aan geschikt personeel. 

Dat personeel komt vooral op het platteland ter beschikking en de bedrijven lokken deze arbeidskrachten door de hoogte van het loon, door het aanbod van woningen in de stad en 

ook door het aanbieden van geschikt vervoer (bijvoorbeeld met de bedrijfsbussen van Hoogovens, Bruijnzeel en Fokker; zie o.a. Lambooy en Mak, 1961). Deze processen dragen 

aanvankelijk bij aan het versterken van de positie van steden qua inwonertal en het verzwakken van het draagvlak in veel landelijke kernen. Door het teruglopende aantal inwoners 

verdwijnen daar winkels en scholen, dat doet op zijn beurt het aantal arbeidsplaatsen op het platteland verder dalen en dat maakt de vooruitzichten voor de bewoners er niet beter 

op. Zodoende komt men in veel landelijke gebieden, maar met name in het noorden van Nederland en de Kop van Noord-Holland in een neergangsspiraal terecht. Geert Mak 

beschrijft dat proces in 'Hoe God verdween uit Jorwerd' (Mak, 1996). 

"Zo zag het dorp er dus uit toen Peet en Folkert in de kracht van hun leven waren: twee slagers, vier kruideniers, twee bakkers, vier schippers en vrachtrijders, vier brandstof

handelaars, twee café's, een schilder, een timmerman, een groenteman, een schoenmaker, een fietsenzaak, een potten- en pannenwinkel, twee manifacturenzaken en een smid... 

Rond de eeuwwisseling woonden er ongeveer zeshonderdvijftig mensen in het dorp. In 1950 nog vierhonderdtwintig. Rond 1995 waren er nog driehonderddertig inwoners, maar de 

meesten woonden eigenlijk met één been in de stad. In honderd jaar was het dorp vrijwel gehalveerd. De leesbibliotheek verdween in 1953, het postkantoor in 1956, in diezelfde tijd 

werd ook de haven gedempt, de schoenmaker hield het in 1959 na een halve eeuw voor gezien, de laatste bakkerij sloot in 1970, Tijssen en zijn vrouw hielden in dat jaar ook op met 

hun huiskamercafé, in 1972 werd de buslijn opgeheven, er kwamen straatnaambordjes en de Hervormde Kerkeraad fuseerde met twee naburige dorpen, in 1974 hield de laatste 

beurtschipper ermee op, de slager sloot rond 1975, in 1979 overleed de laatste jager van het dorp, in datzelfde jaar verdwenen ook het timmerbedrijf en de vrijwillige brandweer, 

in 1986 stopte de smid, in 1988 sloot de laatste kruidenier en in 1994 werd de kerk overgedragen aan een monumentenstichting". 

De ontwikkeling, die Mak hier beschrijft, doet zich niet alleen voor in de noordelijke provincies, maar ook in de Kop van Noord-Holland. Er is één punt van verschil: in Noord-Holland 

Noord wordt de neergaande spiraal in de loop van de jaren zeventig omgebogen. 
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Figuur 6.10 Afname werkgelegenheid in Noord-Holland Noord, 1947-1962, 

bron: ETD, 1963 

In de eerste decennia na de oorlog treedt ook in Noord-Holland Noord een sterke 

achteruitgang op van de werkgelegenheid in het landelijk gebied ten gevolge van de 

hiervoor beschreven processen. Het rapport waar deze figuur aan ontleend is draagt 

dan ook de veelzeggende titel: 'Noord-Holland Noord - Bedreigd gebied' (ETD- Noord-

Holland, 1963).Zoals blijkt uit de figuur is de groei van werkgelegenheid in de periode 

1947-1962 sterk geconcentreerd in het zuiden van de provincie Noord-Holland. In het 

gebied ten Noorden van de I Jmond en de Zaanstreek vertoont Alkmaar een lichte en in 

Den Helder een forse groei. Het probleem met Den Helder is echter dat deze groei zeer 

eenzijdig is en geheel afhankelijk van de marine. Het landelijke gebied van de Kop, 

West-Friesland en Waterland vertoont een forse teruggang van de werkgelegenheid. In 

die tijd zijn daar nog geen groeikernen en de agrarische activiteiten zijn sterk bepalend 

(ETD, 1963). 

Figuur 6.14 Kaart van Amsterdam in 1893, bron: Heinemeijere.a., 1990 
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Kenmerkend voor de jaren vijftig en zestig is de ruime en open opzet van de wijken, met brede wegen en veel groen. De CIAM (Congres International des Architectes Modernes) 

vormt in het begin van de 20e eeuw de spil van een internationale beweging van architecten en stedebouwkundigen. Het principe van de 'functionele stad', uit 1933, is een van de 

bekendste vernieuwingen die uit de congressen van de CIAM voortkomen. De ClAM-principes vinden hun neerslag in de uitbreidingsplannen van vele gemeenten (zie onderstaande 

figuren). Om monotonie te vermijden wordt hoogbouw afgewisseld met middelhoge bouw en laagbouw. Hoogbouw heeft daarbij het voordeel dat het zich goed leent voor industriële 

productie. Systeembouw wordt als een aantrekkelijke mogelijkheid gezien om de woningproductie op te voeren (v.d. Cammen e.a., 1986). 

Figuur 6.15 Stedebouw door stempels, bron: v d.Cammen en de Klerk, 1986 Figuur 6.16 Plan voor Overvecht, Utrecht, 1958, bron: de Jong, 1985 

Door de overheid wordt dit gestimuleerd, de bouwbedrijven spelen erop in en zodoende ontstaat een ware golf van hoogbouw die er onder andere toe leidt dat in de periode 1956 tot 1965 

het aandeel eengezinshuizen in gemeenten van 50-100.000 inwoners daalt van 73 naar 34%. Uit een onderzoek van het NIPO uit 1963 blijkt echter dat 80 è 90% van de Nederlanders een 

eengezinswoning prefereert; in de grote steden is dat ca 65%, terwijl daar slechts 20% van de woningvoorraad tot dat type behoort (van der Cammen en de Klerk, 1986). 

In het noorden van het land blijft in het landelijk gebied de 

neergangsspiraal, zoals door Mak genoemd, zich manifesteren. 

In Noord-Holland komt vrij snel een aanzienlijke suburbanisatie 

op gang en daarmee worden de draagvlakproblemen van de 

landelijke gemeenten op z'n minst aanzienlijk verzacht'1. 

Het verschil tussen stad en omgeving kan zich ook manifesteren 

in de variatie in de huishoudenssamenstelling (figuren 6.11 en 

6.12). In de periode 1947-1959 is dat echter nog vrijwel niet het 

Dal wil natuurlijk niel zeggen dal er geen grote veranderingen optreden voor de 

betrokken dorpen; de import van de stedelingen verandert de bevolkingssamenstelling 

in veel gevallen drastisch en landschappelijk is de invloed van de uitgroei vaak groot. 
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geval. In morfologisch opzicht is sprake van een harde scheiding 

tussen de stad en zijn omgeving. Dit is af te leiden uit figuur 6.13. 

Deze figuur toont de bebouwingssituatie in 1955"'. Van belang 

voor de beoordeling van de morfologische scheiding stad-land is 

vooral de vraag of rondom de steden nieuwe, suburbane, 

bebouwing tot stand is gekomen. In 1955 is dit nog maar zeer 

beperkt het geval. In de omgeving van Amsterdam bijvoorbeeld, 

is Nieuwer-Amstel, het latere Amstelveen, nog een gezellig klein 

Deze kaart is afgeleid van de topografische kaart 1955. Om de bebouwde kommen 

zijn contourlijnen aangebracht en dat leidt tol de vlekken die op de figuur te zien zijn. 

In veel gevallen is daarbij sprake van een duidelijke grens tussen de bebouwde kom 

en de (landelijke) omgeving, maar in een aantal gevallen ook niet. Mei name op de 

Veluwe is het lastig om die grens vast te stellen. 



dorpje, op enige afstand van de hoofdstad gelegen aan het 

Amsterdamse Bos. Dit laatste is in de jaren dertig aangelegd als 

werkverschaffingsproject en ligt als een groene enclave buiten de 

stad. Het is wel degelijk een stedelijke voorziening, want het is 

bedoeld als wandelbos voor de Amsterdammers. Die ligging 

buiten de bebouwde kom is niet uniek, want ook het Vondelpark 

ligt tegen het eind van de 196 eeuw aan de rand van de toenmalige 

bebouwing (zie figuur 6.14). Die randligging van het Amsterdamse 

Bos brengt niet met zich mee dat daarmee de overgang tussen 

stad en landelijk gebied onduidelijk is geworden: dat is in 1955 

nog een tamelijk harde scheiding en dat geldt ook voor de 

andere twee centrumgemeenten Utrecht en Arnhem. 

In dit onderzoek worden dichtheidsverschillen gemeten via het 

begrip inwonerdichtheid. Het is evident dat het ruimtegebruik 

voor stedelijke doeleinden sterk wordt bepaald door de stede-

bouwkundige opzet van de stad. Daarover gaat het hiernaast-

staande kader op de vorige pagina. 

6.3 Functionele en sociale clustering 

Hoe de centrumstructuur gekarakteriseerd kan worden wordt 

allereerst onderzocht aan de hand van de concentratie van 

arbeidsplaatsen. Figuur 6.17 laat de verdeling zien van arbeids

plaatsen over de gemeenten in 194710'. De werkcentra van 

Amsterdam en Utrecht zijn dominant ten opzichte van hun 

omgeving. Amsterdam heeft van het provinciale totaal ruim de 

helft van alle arbeidsplaatsen1", Utrecht ca 42%. Arnhem zit op 

een veel lager niveau en heeft ook in andere opzichten een 

beperktere centrumfunctie dan de andere twee hoofdkernen. 

In de periode 1947-1959 verandert in deze verhoudingen niet 

veel. Figuur 6.18 laat zien dat in die periode het aantal arbeids

plaatsen in Amsterdam, Utrecht en Arnhem in absolute zin 

toeneemt. In relatieve zin brokkelt de positie van Amsterdam 

enigszins af (door de sterke groei van de omgeving) en wordt die 

van Utrecht en Arnhem versterkt. In Amsterdam en vermoedelijk 

ook in Utrecht is sprake van cityvorming. Dat blijkt onder andere 

1 Omdal liet bij dit .spreidingspatroon (ook) gaat om de ontwikkeling in de tijd is 

bij de gemeentelijke indeling uitgegaan van de situatie 1994. Dit brengt met zich mee 

dat het getoonde spreidingsbeeld in 1947 en 1960 grover is dan wat het geval zou zijn 

indien van de toen bestaande gemeentelijke indeling zou zijn uitgegaan. 

" ' In het Coropgebied Amsterdam is in 1947 zelfs 88% van de arbeidsplaatsen in de 

centrale stad geconcentreerd. Bij Haarlem Ls dat 77%, bij Utrecht 37% en bij Arnhem 

28%. In I960 zijn deze percentages: Amsterdam 86%, Haarlem 74%, Utrecht 42% en 

Arnhem 31%. 

uit de uitgroei van 'de stadskern' en uit de verdringing van 

bewoners door kantoren in de binnenstad van Amsterdam 

(van Hulten, 1968). 

Zoals al onder 6.1 naar voren is gekomen neemt in deze periode 

het aantal arbeidsplaatsen op het platteland sterk af door de 

mechanisering en rationalisatie van de landbouw. Grote bedrijven 

zoals Hoogovens werven de werkeloze landarbeiders onder 

andere door het aanbieden van geschikt vervoer tussen de dorpen 

Figuur 6.19 Buslijnen van Hoogovens in Noord-Holland in 1960, 

bron: Lambooy en Mak, 1961 
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waar ze wonen en de fabriek in Velsen (zie kader op volgende pag.). 

Een ander gegeven dat iets zegt over de centrumfunctie die een 

stad vervult is de verhouding tussen het aantal arbeidsplaatsen 

en het aantal imvoners per gemeente. De figuren 6.20 en 6.21 

geven dit verhoudingsgetal weer voor 1947 en 1960. De grotere 

steden komen hierbij in 1947 niet als hoogste uit de bus, maar 

zitten ergens in de middenmoot. De lijst wordt aangevoerd door 

gemeenten als Ermelo (0,68) en Eist (0,47) in Gelderland, 

Maartensdijk (0,52) en Woudenberg (0,48) in Utrecht en 

Haarlemmerliede (0,51) en Wieringermeer (0,46) in Noord-
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Aangezien de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken (KNHS) in 

Umuiden in de jaren vijftig dringend verlegen zitten om geschikte arbeids

krachten wordt er van alles aan gedaan om deze te werven. Uiteraard komt de 

provincie Noord-Holland daarbij het eerst in aanmerking, maar omdat dat niet 

voldoende is wordt ook buiten de provincie geworven. 

Voor veel werknemers is na werk huisvesting een van de eerste noden en omdat 

de KNHS jaarlijks over een aanzienlijk contingent woningen kunnen beschikken 

kunnen zij daar in bepaalde gevallen in voorzien. Een ander 'lokmiddel' om 

potentiële werknemers over de drempel te trekken is goed vervoer tussen de 

woonplaats en Umuiden. Daartoe sluiten de KNHS contracten af met de 

Nederlandse Spoorwegen en enkele busondernemingen. De treinen rijden van 

Haarlem naar het Hoogoventerrein. Het merendeel van de pendelaars reist per 

bus. Het voordeel hiervan is dat men over het algemeen dicht bij huis kan 

instappen en zonder over te stappen bij de fabriek wordt afgeleverd. Het bus

vervoer is sterk gereglementeerd. Aan de dienstregeling wordt strikt de hand 

gehouden. Bij het instappen moet elke passagier zijn buskaart aan de chauffeur 

laten zien. Deze kaart is persoonlijk en kost 60 cent per week. De bus moet een 

half uur voor de aanvang van het werk arriveren om ervoor te zorgen dat de 

arbeiders zich kunnen verkleden en op tijd op het werk zijn. Ook na afloop van het 

werk vertrekt de bus een half uur later, zodat de arbeiders een douche kunnen 

nemen en zich verkleden. Eerst worden de mensen naar de hoofdpoort gebracht, 

waar de gebruikelijke controle plaats vindt door de bedrijfspolitie. Daarna stelt 

men zich op bij de halte, meestal in keurige rijen, wachtend op het vertrek. In de 

tijd tussen het vertrek 's ochtends en de thuiskomst 's avonds vallen de arbeiders 

onder een door Hoogovens afgesloten ongevallenverzekering. Die geldt ook voor 

arbeiders die voor hun eigen vervoer zorgen, mits ze dezelfde route volgen die de 

bus neemt. Veel pendelaars wonen zo ver van de bushalte dat ze nog een eind 

moeten fietsen of brommen naar de halte. De scriptie van Lambooy en Mak uit 

1961, waaraan deze gegevens zijn ontleend, vermeldt daarbij dat dit geen 

bezwaar is want als los landarbeider moesten ze ook vaak drie kwartier of een 

uur fietsen. Op het bijgaande kaartje (figuur 6.19) zijn de busroutes aangegeven, 

zoals ze bestonden op 1 oktober 1960. Alle routes lopen naar Alkmaar, waar ze 

uitzwermen over de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Doordat in een 

bepaald dorp niet alle pendelaars dezelfde (ploegen)dienst hebben worden op 

een lijn vaak drie verschillende diensten gereden. Het is duidelijk dat de bussen 

lang niet voor alle routes goed gevuld zijn, de bussen rijden niet bijzonder 

economisch. Toch gaat men al gauw over tot het instellen van een nieuwe lijn, 

wanneer uit een bepaald dorp een aantal pendelaars in dienst treedt. De KNHS 

veronderstelt dat van het rijden met het bedrijfsvervoer een wervende kracht 

uitgaat In de scriptie van Lambooy en Mak komt naar voren dat de pendelarbeid, 

vooral bij grotere afstanden, het risico met zich meebrengt dat de pendelaars 

geen of weinig tijd meer hebben voor sociale activiteiten in dorpsverband 

(Lambooy en Mak, 1961). 

Holland. De specifieke aanwezigheid van grote fabrieken of 

kazernes (Ermelo) is hiervoor verantwoordelijk. In de loop van 

de tijd wijzigt dit patroon zich duidelijk: de grotere steden 

rukken op naar de voorste gelederen, door het verlies aan 

inwoners en de toenemende werkfunctie (ook voor de 

omgeving)12'. De centrumsteden beginnen zich in dit opzicht te 

onderscheiden van de omgeving. In 1960 is dit al duidelijk 

zichtbaar: Arnhem (0,44) heeft het hoogste getal in Gelderland, 

de gemeente Utrecht is tweede in de provincie (0,40) en 

Amsterdam derde in Noord-Holland (0,43). 

De vraag is of dit begin van een functionele specialisatie tussen 

hoofdkern en omgeving ook bij de huishoudenssamenstelling 

zichtbaar wordt. Daartoe hanteer ik de verhoudinggezinnen/niet-

gezinnen (figuren 6.11 en 6.12). In de periode 1945-1959 is van 

een duidelijke specialisatie echter nog geen sprake, zoals hier

voor (bij 6.2) ook al naar voren is gekomen. 

Ook inkomensgegevens kunnen bijdragen tot het inzicht in de 

verschillen tussen centrumstad en omgeving. Zie daartoe de 

figuren 6.22 en 6.23. De verschillen in inkomen russen de 

gemeenten in 1946 berusten op traditionele welstandsverschillen: 

de vroege suburbane gemeenten als Bloemendaal, Laren, 

Blaricum, Heemstede en Amstelveen scoren hoog, maar de 

selectieve uitstroom uit de centrumsteden, die hieraan ten 

grondslag ligt, heeft in de centrumgemeenten zelf nog niet tot 

een zeer laag niveau geleid. Amsterdam zit evenals Arnhem net 

boven het landelijk gemiddelde en Utrecht zit er net onder. 

Verder zijn in de provincie Utrecht de verschillen russen alle 

gemeenten veel kleiner dan in Noord-Holland en dat is nog 

sterker het geval in Gelderland. Arnhem en Rheden zitten op een 

niveau van ca 102 n' en de laagste gemeenten in Gelderland zitten 

op 84. Bloemendaal in Noord-Holland zit in 1946 op 182, 

Blaricum op 156 en Heemstede op 154. Nederhorst den Berg 

heeft met 84 het laagste niveau. In 1960 is dit patroon in grote 

lijnen nog gelijk aan dat van 1946. Alleen rond Arnhem tekent 

Het pendant van deze ontwikkeling is de toename van de forcnsenstromen op 

deze centra gericht, zoals blijkt uit de labellen 6.2, 6.3 en 6.4, die hierna aan de orde 

komen. 

Nederland is 100; het CBS stelt, in verband met de betrouwbaarheid, voor lijd

reeksen uitsluitend vergelijkingscijfers ter beschikking. 
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z ich gele idel i jk aan een geb ied af m e t w a t hogere inkomens. Tabel 6.4 Werkforensen Amsterdam 1947,1960, bron: CBS, Volkstellingen 1947,1960 

Aantal werkforensen als % vd plaatselijke beroepsbevolking 

1947 1960 1947 1960 

34% 

39% 

28% 

32% 

14% 

20% 

20% 

14% 

0% 

18% 

10% 

10% 

55% 

54% 

38% 

36% 

33% 

33% 

33% 

29% 

28% 

24% 

23% 

22% 

Weesp 

Edam 

Haarlemmerliede 

Zandvoort 

Marken 

Weesperkarspel 

Bussum 

Bloemendaal 

Castricum 

H'lemmermeer 

Blaricum 

Heemstede 

13% 

14% 

12% 

12% 

12% 

10% 

14% 

15% 

0% 

11% 

0% 

13% 

20% 

20% 

19% 

18% 

17% 

17% 

17% 

16% 

16% 

16% 

14% 

14% 

Tabel 6.5 Werkforensen Utrecht 1947,1960, bron: CBS, Volkstellingen 1947,1960 

14' In de tabellen 6.4,6.5 en 6.6 (en in vergelijkbare tabellen in de hoofdstukken 7 en 8) 

zijn slechts de stromen weergegeven die gelijk of groter zijn dan 10''!, van de plaatselijke 

beroepsbevolking. 
]7" Nijmegen is in deze gegevensverzameling niet als centrumgemeente opgenomen 

omdat deze gemeente aan de rand van het onderzoeksgebied ligt. 
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Landsmeer 

Diemen 

Ouder-Amstel 

Nieuwer-Amstel 

Abcoude (Utr.) 

Broek in Waterl. 

Oostzaan 

Monnickendam 

Purmerend 

Naarden 

Muiden 

llpendam 

Aantal werkforensen als % vd plaatselijke beroepsbevolking 

1947 1960 1947 1960 

Zuilen 

Jutphaas 

Maartensdijk 

Bilt de 

Vleuten-de Meern 

Oudenrijn 

Bunnik 

Doorn 

Haarzuilens 

Veldhuizen 

Vreeswijk 

Houten 

38% 

36% 

36% 

16% 

15% 

14% 

12% 

11% 

10% 

10% 

10% 

11 

32% 

22% 

25% 

35% 

i l 

29% 

i l 

ii 

22% 

22% 

Harmeien 

Maarssen 

Montfoort 

Odijk 

IJsselstein 

Vianen 

Schalkwijk 

Kockengen 

Werkhoven 

Breukelen 

Willeskop 

Zeist 

21% 

21% 

19% 

18% 

18% 

18% 

17% 

16% 

13% 

11% 

10% 

10% 

Gemeente tussen 1947 en 1960 opgeheven 



Tabel 6.6 Werkforensen Arnhem 1947,1960, bron: CBS, Volkstellingen 1947,1960 

Aantal werkforensen als % vd plaatselijke beroepsbevolking 

Westervoort 

Rozendaal 

Huissen 

Duiven 

Rheden 

Zevenaar 

Renkum 

1947 

30% 

51% 

15% 

12% 

15% 

11% 

1960 

51% 

38% 

33% 

29% 

20% 

20% 

19% 

Eist 

Heteren 

Bemmel 

Didam 

Pannerden 

Gendt 

1947 1960 

17% 

14% 

14% 

12% 

12% 

11% 

Hilversum, Beverwijk, Alkmaar, Amersfoort en Apeldoorn'"". 

In 1947 spelen deze centra slechts een bescheiden rol. In 1960 is 

niet alleen het op de drie hoofdcentra gerichte forensisme sterk 

gegroeid, ook het forensisme gericht op de kleinere centra is 

behoorlijk toegenomen. 

Tabel 6.7 Modal split gewest Amsterdam, bron R0A Reg V&V-plan 1993 

openbaar vervoer auto (brom)fiets/overig 

1947 

1960 

75,3 

66,5 

5,1 

15,5 

19,6 

18,0 

6.4 Interactie-structuur 

In deze paragraaf gaat het om het typeren van de belangrijkste 

verkeersnetwerken en de lengte en de veelsoortigheid van de 

verplaatsingen. De ruimtelijke structuur van een stedelijk gebied 

wordt ook sterk bepaald door de aard en hoedanigheid van de 

verkeersinfrastructuur. De wegen en spoorlijnen maken het 

bijvoorbeeld mogelijk om in een suburb buiten de stad te wonen 

en in de stad te werken. Ook is aan de hand van de infrastructuur 

te zien of de bewoners zich sterk richten op één centrumgemeente 

of op meerdere centra binnen de regio. Kortom bij een bepaalde 

mate van deconcentratie van het wonen en een bepaalde 

centrumstructuur hoort een bepaald patroon van de verkeers

infrastructuur. Om een beeld te krijgen van de aard van het 

dagelijkse verplaatsingspatroon wordt allereerst het forensisme 

bekeken. Het patroon van het forensisme geeft een zekere indruk 

van de woon-werkrelaties (voorzover die de gemeentegrens 

overschrijden). Daarbij gaat het er vooral om in hoeverre tussen 

de centrumstad en de regio sprake is van functionele relaties en 

of die relaties op één of op meerdere centra gericht zijn. Het 

eerste is voor de relatie van Amsterdam en zijn omgeving te zien 

in tabel 6.4. Reeds in 1947 is sprake van aanzienlijke aantallen 

inkomende forensen; in de periode 1947-1960 neemt dat nog fors 

toe. De figuren 6.24 en 6.25 illustreren de dominantie van het 

Amsterdamse centrum14'. Een vergelijkbare rol spelen de centra 

van Utrecht en Arnhem t.o.v. hun omgeving, zij het op een lager 

niveau (zie de tabellen 6.5 en 6.6). Naast de 'grote spinnen' van 

Amsterdam, Utrecht en Arnhem komen in de figuren 6.24 en 

6.25 een aantal kleinere spinnen voor bij o.a. Haarlem, 

Gezien de sterke concentratie van arbeidsplaatsen in de grote 

centra mag aangenomen worden dat het dagelijkse verplaatsings

patroon radiaal van karakter is. Een belangrijke ontwikkeling in 

deze fase is het verder uitrekken van het elastiek in de dagpaden 

(daily trips) van de bewoners. Daarbij speelt de keuze van 

vervoermiddelen de belangrijkste rol; met name de opkomst van 

de auto is bepalend. 

Naarmate meer mensen de beschikking krijgen over een auto 

neemt hun keuzevrijheid toe bij het zoeken van een woning 

vanuit een gegeven werkplek of het zoeken van werk vanuit een 

gegeven woning. Het gaat daarbij niet alleen om de snelheid van 

het voertuig alleen, maar ook om de onmiddellijke beschikbaar

heid ervan, het vervoer van deur tot deur en de mogelijkheid om 

op een gemakkelijke manier kinderen en bagage mee te kunnen 

nemen. Het lijken open deuren, maar ze spelen een belangrijke 

rol bij de verklaring van de niet te stuiten opgang van de auto in 

het dagelijkse patroon. Dat patroon is namelijk in de loop van de 

jaren steeds ingewikkelder geworden. De auto is voor veel 

mensen de belangrijkste schakel die het mogelijk maakt om een 

ingewikkeld verplaatsingspatroon binnen een krap tijdsbudget 

te realiseren. In de periode 1945-1960 speelt dat allemaal nog niet 

zo: het gezin vormt nog de hoeksteen van de maatschappij en 

voor de grote meerderheid van de bevolking is sprake van één 

kostwinner die 's ochtends van huis gaat naar zijn (en bijna niet 

'haar') werk en 's avonds moe weer in de schoot van het gezin 

terug keert. Het openbaar vervoer zorgt voor het merendeel van 

De enige uilzonderingen daarop vormen de Schiphollijn en de nieuwe metro

lijnen die vanaf de jaren zeventig in Amsterdam en Rotterdam lot stand komen. 

Veel regionale tramlijnen zijn enkele decennia daarvóór afgebroken. 
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Tabel 6.8 Totaal aantal werkforensen'" per centrumgemeente, 1947 en 1960, bron CBS. Volkstellingen 1947,1960 

Noord-Holland 

AMSTERDAM 

HAARLEMMERMEER 

HAARLEM 

VELSEN 

HILVERSUM 

AMSTELVEEN 

ALKMAAR 

HOORN 

AALSMEER 

BEVERWYK 

PURMEREND 

subtotaal 

1947 

28036 

4298 

5151 

5356 

3394 

712 

2203 

418 

1158 

889 

422 

52037 

1960 

47514 

11547 

7589 

12669 

5487 

1910 

4069 

1126 

1556 

2198 

884 

96549 

groei-index 

1,7 

2,7 

1,5 

2,4 

1,6 

2,7 

1,8 

2,7 

1,3 

2,5 

2,1 

1,9 

Utrecht 

UTRECHT 

AMERSFOORT 

ZEIST 

VEENENDAAL 

subtotaal 

Gelderl.fged.) 

ARNHEM 

APELDOORN 

EDE 

WAGENINGEN 

BARNEVELD 

HARDERWYK 

subtotaal 

1947 

13567 

2326 

2241 

1601 

19735 

1947 

7203 

990 

1527 

1092 

488 

316 

11616 

1960 

15898 

4558 

3602 

2440 

26498 

1960 

13489 

2314 

2136 

2264 

1032 

691 

21926 

groei-index 

1,2 

2,0 

1,6 

1,5 

1,3 

groei-index 

1,9 

2,3 

1,4 

2,1 

2,1 

2,2 

15 

Bij werkforensen richt men de blik op de werkgemeente en bij woonforensen op de woongemeente. Volgens tabel 6.8 werken bijvoorbeeld in 1947 28036 werkforensen in 

Amsterdam; zij wonen buiten de gemeente Amsterdam. In dat jaar heeft Amsterdam 19288 woonforensen (tabel 6.9); deze wonen in Amsterdam en werken buiten de stad. 

Tabel 6.9 Totaal aantal woonforensen per centrumgemeente, 1947 en 1960, bron: CBS, Volkstellingen 1947,1960 

Noord-Holland 

AMSTERDAM 

HAARLEMMERMEER 

HAARLEM 

VELSEN 

HILVERSUM 

AMSTELVEEN 

ALKMAAR 

HOORN 

AALSMEER 

BEVERWIJK 

PURMEREND 

subtotaal 

1947 

19288 

3680 

10528 

2551 

5226 

3942 

2069 

477 

403 

3425 

357 

51946 

1960 

16839 

4810 

14766 

3355 

6592 

8015 

2272 

752 

936 

5738 

1268 

65343 

groei-index 

0,9 

1,3 

1,4 

1,3 

1,3 

2,0 

1,1 

1.6 

2,3 

1,7 

3,6 

15 

Utrecht 

UTRECHT 

AMERSFOORT 

ZEIST 

VEENENDAAL 

subtotaal 

Gelderl.fged.) 

ARNHEM 

APELDOORN 

EDE 

WAGENINGEN 

BARNEVELD 

HARDERWYK 

subtotaal 

1947 

10527 

2648 

2550 

563 

16288 

1947 

2849 

1937 

1688 

782 

361 

342 

7959 

1960 

8064 

3200 

3370 

759 

15393 

1960 

2811 

2380 

2735 

1202 

1125 

739 

10992 

groei-index 

0,8 

1,2 

1.3 

1,3 

05 

groei-index 

1,0 

1,2 

1,6 

1,5 

3,1 

2,2 

1.4 
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de verplaatsingen. Daarbij spelen trein, tram en bus een belang

rijke rol. Ook de fiets is voor het dagelijkse patroon van belang. 

Dat kan ook, omdat de gemiddelde verplaatsingsafstand bij een 

groot deel van het woon-werkverkeer nog beperkt is. 

Tabel 6.7 geeft een illustratie van de verdeling van het vervoer 

over de vervoerswijzen (modal split) voor het gewest Amsterdam. 

Het grote belang van het openbaar vervoer neemt echter niet 

weg dat gedurende de periode 1947-1959 de auto belangrijk aan 

betekenis wint. Hoewel het openbaar vervoer in het voorbeeld 

van tabel 6.7 in 1960 nog tweederde van alle verplaatsingen voor 

zijn rekening neemt is het aandeel van de auto in dat jaar 

verdrievoudigd t.o.v. 1947. 

Het wegenstelsel is op die sterke groei van het aantal auto's nog 

niet ingericht en hoewel er hard gewerkt wordt aan de ver

betering daarvan is aan figuur 6.26 te zien dat in deze periode 

nog niet van een snelwegennet gesproken kan worden (zie: 

Scheele, 1994). In 1950 is er 249 km aan rijkswegen en in 1960 

517 km. Het spoorwegnet bestaat in 1950 al ongeveer een eeuw en 

is in de eerste helft van de 20e eeuw tot een dicht net uitgebouwd (ca 

2300 km hoofdlijnen en 950 km lokaallijnen in 1935). De wijzigingen 

die zich in de tweede helft van deze eeuw voordoen leiden niet tot 

een verdere verdichting van dat net"", maar tot capaciteits

uitbreidingen, stationsaanleg en technische verbeteringen. 

Mede doordat ze over een auto beschikken gaan steeds meer 

mensen op grotere afstand van hun werkplek wonen en neemt 

het forensisme toe, zoals hiervoor al naar voren gekomen is. 

In de tabellen 6.8 en 6.9 is het aantal woon- en werkforensen 

weergegeven voor de belangrijkste centrumgemeenten in het 

onderzoeksgebied. Het aantal werkforensen van een 

centrumgemeente laat zien hoeveel arbeidskrachten uit de 

omgeving op de centrumgemeente zijn georiënteerd en het 

aantal woonforensen geeft het omgekeerde beeld: hoeveel 

bewoners van de centrumgemeente werken daarbuiten. 

Het aantal forensen (woon- en werkforensen) neemt in vrijwel 

alle beschouwde centrumgemeenten in deze 13 jaar fors toe. Dat 

geeft een indicatie voor de toename van de woon-werkafstand181. 

Opmerkelijk is dat het aantal woonforensen in Amsterdam en 

Utrecht afneemt in deze periode. De verhouding tussen werk- en 

woonforensen is heel verschillend bij deze centrumgemeenten. 

Een nauwkeuriger bepaling van de toename van de woon-werkafstanden is niet 

mogelijk omdal de volkstelling 1947 geen afstandsgegevens beval. De volkstellingen 

van 1960 en 1971 hebben dat gegeven ook niet maar wel een globale verdeling van 

forensen naar reistijdcategorieën. Dat maakt het echter niet mogelijk het afslands-

gedrag van de totale bevolking te bepalen. 

Dat is niet zo vreemd, omdat er nu eenmaal gemeenten zijn waar 

vanouds de woonfunctie sterker is dan de werkfunctie, zoals 

Haarlem, Hilversum en Amstelveen en daartegenover gemeenten 

als Velsen, Aalsmeer en Veenendaal, waar de werkfunctie over

heerst. Bij alle drie de hoofdcentra is het aantal werkforensen in 

1947 groter dan het aantal woonforensen en dat overwicht wordt 

in de periode 1947-1959 bij alle drie versterkt. Dat geldt ook in 

sterke mate voor Haarlemmermeer, Velsen en Apeldoorn. Bij een 

aantal andere centrumgemeenten is wel sprake van een groeiend 

overwicht van werk- boven woonforensen, maar daar gaat het 

wat geleidelijker (o.a. Alkmaar, Hoorn, Amersfoort, Zeist, 

Veenendaal en Wageningen). 

Het onderscheid tussen pendel en forensisme zit in de oorspronkelijke woon

plaats. De pendelaar blijft in zijn of haar oorspronkelijke woonplaats wonen, 

bijvoorbeeld omdat hij/zij er een sterke binding mee heeft en niets voelt voor 

verhuizen naar de stad of omdat in de stad moeilijk een huis te vinden is. Lambooy 

en Mak 0961) verstaan onder pendel "de arbeidsmigratie vanpersonen die vanuit 

industrieel oogpunt tot de arbeidersklasse behoren, meteen lagere welstand en 

een lagere sociale status, als resultante van de afstotende Iaantrekkende 

krachten van de sociale en economische situatie in het woongebied enerzijds en 

de aantrekkende Iafstotende krachten in het werkgebied anderzijds". In de 

meeste gevallen gaat het bij pendelaars om dorpsbewoners, die (bijvoorbeeld met 

bedrijfsbusjes) dagelijks op en neer reizen naar de werkplek in de stad. Voor het 

dorp heeft dit tot voordeel dat het draagvlak voor de voorzieningen op peil blijft, 

omdat de pendelaar zijn in de stad verdiende geld grotendeels in het dorp uitgeeft 

Zijn kinderen blijven de dorpsschool bezoeken en hij blijft lid van het plaatselijke 

zangkoor. Forensen vestigen zich vanwege de mogelijkheid een (eengezins)-

woning te verwerven in een suburbane gemeente en ondernemen vandaaruit 

dagelijks de reis naar de werkgemeente. In de jaren vijftig en daarvoor zijn het de 

meer welgestelde stedelingen die zich een huis op de zandgrondgebieden van 

Zuid-Kennemerland, 't Gooi of de Utrechtse Heuvelrug kunnen permitteren. Deze 

categorie is in die tijd echter kleiner dan die van de pendelaars. 

Door de grote vlucht die het suburbane wonen neemt in de jaren zestig en daarna 

wordt de benaming pendelaar vrijwel niet meer gebruikt. Je kunt je afvragen of dat 

terecht is. De kinderen van forensen, die vanuit de ouderlijke woning (evenals hun 

ouders) werk vinden in de stad zijn eigenlijk pendelaars. Alleen zullen ze in veel 

gevallen een opleiding hebben gehad, en behoren ze niet tot de 'arbeidersklasse', 

die Lambooy en Mak als kenmerk noemen. Dat lijkt onbetekenend, maar het maakt 

wel verschil: een jongere generatie met een goede opleiding zal niet meer zo 

automatisch als de arbeiders van weleer georiënteerd zijn op de voorzieningen in 

het dorp; ze hebben een stedelijke oriëntatie. Het begrip pendel hoort daarom 

misschien toch thuis in de tijd toen dat nog wel het geval was: vóór 1960. 
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De achtergrond van agglomeratievorming is de ruimtelijke uitgroei van de stad. Terwille van die uitgroei worden in sommige gevallen kleinere randgemeenten geannexeerd. Lukt dat 

niet dan moeten met die gemeenten (die geconfronteerd worden met de stedelijke 'overspill') afspraken gemaakt worden. Dat is een moeizaam proces, omdat de randgemeenten de 

neiging hebben wel de lusten van de stedelijke uitgroei te willen hebben, maar niet de lasten. Een belangrijk twistpunt tussen centrale stad en randgemeente vormt sinds het begin 

van de twintigste eeuw de sociale woningbouw. Zo gaat bijvoorbeeld Sloten, randgemeente van Amsterdam, in het begin van deze eeuw de bouw van arbeiderswoningen tegen door 

in de bouwverordening de bepaling op te nemen dat de minimale gevelbreedte 8,5 m. moet zijn. De gemeente Nieuwer-Amstel (het latere Amstelveen) hanteert soortgelijke 

bepalingen in zijn bouwverordening. Men mikt in die randgemeenten niet op de hoogste inkomens (die vestigen zich in 't Gooi en Zuid-Kennemerland), maar op de middengroepen. 

Amsterdam gaat voor de bouw van arbeiderswoningen in de tegenaanval door (soms via stromannen) grond op te kopen in de gemeente Watergraafsmeer en daar zelf 

arbeiderswoningen te bouwen: het latere Betondorp. Bij de grote annexatie van 1921(zie onderstaande figuur), worden o.a. de gemeenten Sloten en Watergraafsmeer opgeheven en 

bij Amsterdam gevoegd. Opmerkelijk is dat deze rijke gemeenten zich gedurende een strijd van ca 20 jaar met hand en tand verzetten, terwijl de arme gemeenten Ransdorp, Buiksloot 

en Nieuwendam (aan de noordkant van amsterdam) op eigen verzoek opgaan in de grote stad (v.d. Veer, 1997). 

Figuur 6.29 De grote annexatie van 1921 rond Amsterdam, bron: Gemeenteblad Amsterdam, 1921 

Ondanks deze grote gebiedsverruiming gaat de groei van de randgemeenten gewoon door (o.a. in Diemen, Weesperkarspel, Ouder-Amstel en Badhoevedorp). Particuliere 

bouwondernemingen kunnen door gebruik te maken van de lagere grondprijzen in de randgemeenten aantrekkelijk bouwen voor middengroepen. Dit proces van selectie en 

specialisatie zet zich voort tot in de huidige tijd. Eind jaren zestig blijkt dat ondanks de uitbreiding van Amsterdam met de Bijlmer nog onvoldoende woningen tot stand kunnen worden 

gebracht. In die periode worden woningwetcontingenten toegewezen aan de agglomeratie Amsterdam (Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel). Omdat men het over de 

verdeling niet eens kan worden maakt Amsterdam afspraken met andere gemeenten in de omgeving voor het bouwen van (Amsterdamse) woningwetwoningen (Monnickendam, 

Purmerend, Uithoorn). De snelle groei van Uithoorn levert echter problemen op met Gedeputeerde Staten. Dat leidt er toe de woningbouw vooral te richten op Purmerend en Hoorn. 

Deze eerste aanzet leidt in de jaren zeventig tot meer formele gewestelijke afspraken en de aanwijzing van Purmerend, Hoorn en Alkmaar tot groeikern (Cortie,1987). 
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6.5 De schaal waarop het relatienetwerk van het 
stedelijk gebied functioneert 

De stad in de periode 1945-1959 blijkt in veel opzichten overeen 

te komen met de kenmerken volgens de analysetabel: een 

behoorlijk sterke mate van concentratie van inwoners en arbeids

plaatsen, een harde grens tussen de morfologische stad en het 

buitengebied, een duidelijke hiërarchie van centra, nog geen 

tekenen van differentiatie in de huishoudenssamenstelling of het 

inkomen en naar alle waarschijnlijkheid radiaal gerichte verkeers

stromen. Toch beginnen in deze periode middelgrote centra 

enigszins op te komen en nemen de forensen relaties tussen de 

centrumgemeenten en hun omgeving fors toe. Dit geldt ook voor 

het gebruik van de auto.Met andere woorden: er is nog een 

traditionele hiërarchische situatie, maar deze vertoont tekenen 

van verval. De mate waarin de stad in functioneel opzicht buiten 

zijn traditionele begrenzing aan het treden is kan gemeten 

worden door het itwloedsgebied te bepalen. Zoals onder 6.4 al 

naar voren kwam kan geconstateerd worden dat de invloed van 

Amsterdam, Utrecht en Arnhem op hun omgeving in 1947 al 

behoorlijk groot is. Uit de literatuur over het forensisme vóór 

1947 komt naar voren dat in de regio Amsterdam het forensisme 

al heel lang bestaat. Hoe lang is moeilijk nauwkeurig vast te 

stellen, omdat over de periode vóór 1926 geen bruikbare gegevens 

aanwezig zijn. In 1926 heeft Amsterdam volgens Ter Heide 

(1961) tussen de 10 en 13-duizend werkforensen (3,3 a 4,3% van de 

beroepsbevolking). Dat neemt toe tot ca 28-duizend in 1947. Het 

forensisme rond Amsterdam treedt vermoedelijk niet alleen 

vroeger op dan rond de andere twee centrumgemeenten, het is 

ook omvangrijker. De figuren 6.27 en 6.28 laten zien dat de 

invloed van alle drie de centrumgemeenten duidelijk toeneemt in 

de periode 1947-1959. Deze invloedsgebieden (op basis van 

tenminste 10% werkforensen van de plaatselijke beroepsbevolking 

per woongemeente) geven aanleiding tot de stelling dat in de jaren 

vijftig al sprake is van stadsgewestvorming rond Amsterdam, 

Utrecht en Arnhem. Deze oriëntatie op de centrumgemeente heeft 

in dit stadium (en in de periode daarvóór) vermoedelijk het 

karakter van pendel (autochtoon forensisme: zie kader). 

De achtergrond van het optreden van pendel is, zoals al eerder 

ter sprake kwam, de omslag van een agrarische samenleving 

naar een industriële. Deze omslag gaat gepaard met een sterk 

verlies aan arbeidsplaatsen in de agrarische wereld en groei van 

de industrie. Dat proces was al veel langer aan de gang, maar de 

doorwerking voor veel boerendorpen komt vooral in de jaren 

direct na de Tweede Wereldoorlog. Deze omslag is voor de 

ruimtelijke ordening van immens grote betekenis. Daardoor 

worden de oorspronkelijk gesloten boerengemeenschappen uit 

hun isolement gerukt, komt werken buiten het dorp in beeld en 

ontstaat in principe de mogelijkheid voor stedelingen om zich in 

het dorp te vestigen. Dat wil nog niet zeggen dat ieder dorp er 

ook meteen aan toe is om te mikken op rijke stedelingen als bron 

van inkomsten en extra draagvlak. Verschillende strategieën zijn 

denkbaar en ook feitelijk in praktijk gebracht, zoals Ostendorf 

(1988) prachtig heeft laten zien voor het stadsgewest Amsterdam 

(enkele voorbeelden komen in hoofdstuk 7 aan de orde). De 

pendel vanuit het platteland richt zich niet alleen op Amsterdam, 

Utrecht en Arnhem, maar ook op een aantal andere steden in het 

onderzoeksgebied. De omvang van hun invloedsgebied is echter 

nog bescheiden. Op grond van deze gegevens kan vastgesteld 

worden dat het invloedsgebied, zeker in de grote steden, niet 

samenvalt met de morfologische stad, zoals in de analysetabel is 

aangegeven. De stad groeit in meerdere opzichten buiten zijn 

grenzen, zowel in fysiek als in functioneel opzicht. Het kader op 

de vorige pagina gaat over de fysieke uitgroei. In functioneel 

opzicht is sprake van het optreden van gewesten avant la lettre: 

protogewesten. 

Het groeiproces van vooral de grotere centrumgemeenten wordt 

voortdurend begeleid door de strijd om de bestuurlijke zeggen

schap over het grondgebied. Keer op keer komen steden in de 

knel omdat de oude grenzen ze onvoldoende mogelijkheden 

geven. In het kader wordt als voorbeeld iets gezegd over de 

strijd van Amsterdam met zijn buurgemeenten. Deze strijd van 

de steden enerzijds, om meer grondgebied en van de rand

gemeenten anderzijds, om behoud van de autonomie, zet zich 

voort tot in de huidige tijd. 

De voornaamste zijn: volkshuisvesting, milieu, verkeer en waterstaat, landbouw, 

binnenlandse zaken, economische zaken, natuur en landschap en cultuur, recreatie en 

maatschappelijk werk. 

Zo slaat de praktijk van het toewijzingsbeleid bij de door liet rijk gefinancierde 

woningbouw op gespannen voet met het ruimtelijke beleid gericht op het zoveel 

mogelijk beperken van de groei van kleine kernen en je kunt je ook afvragen of het 

streven naar het bundelen van de verstedelijking in corridors, zoals door Economische 

Zaken in het begin van de jaren negentig gepropageerd, toentertijd spoorde met het 

'compacte-stad beleid' van de Vierde Nota Extra. 
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De wijze waarop binnen een bepaalde politiek-bestuurlijke cultuur van een land, door de overheid, de banken, de woningcorporaties, invloed wordt uitgeoefend op het vestigings

gedrag van huishoudens, is bestudeerd door Jim Kemeny (1981). Hij classificeert (groepen van) landen op grond van hun opvattingen over woningbezit Vervolgens gaat hij na of en 

waarom de bestaande cultuur in ieder van die landen woningbezit bevordert of juist niet. Hij vergelijkt in dat verband Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Australië met elkaar. 

Zweden heeft naar zijn idee een maatschappij ontwikkeld, waarin op basis van een kapitalistisch stelsel, sociale gelijkheid gemaximaliseerd is, een sterke nadruk wordt gelegd op de 

ontwikkeling van sociaal welzijn en waarin de politieke en sociale organisaties samenwerking benadrukken. Australië heeft zich in de tegenovergestelde richting ontwikkeld: Privé-

consumptie, een minimale overheidsbemoeienis met sociaal welzijn en ideologieën die de nadruk leggen op individuele inspanningen. De centrale functie van het gezin en minimale 

wederzijdse afhankelijkheid worden hierbij als norm aangehouden. In termen van bezit ligt Groot-Brittannië daar ergens tussen in. De verbondenheid met woningbezit is duidelijk, 

maar er bestaat ook een stevig gefundeerde publieke huursector. De Britse samenleving kent de privatiseringstraditie van alle engelstalige landen, maar met een aanzienlijk sterker 

ontwikkelde verzorgingsstaat (zie figuur 6.30). In de cultuur van Zweden past het om een sterke nadruk te leggen op de bouw van flats, terwijl het in de cultuur van Australië past om 

de burgers toe te staan zonder al te veel belemmeringen vrijstaande huizen te bouwen. In Groot-Brittannië wordt het de burger niet al te moeilijk gemaakt om vrijstaande huizen te 

bouwen, maar de mogelijkheden daartoe zijn beperkter dan in Australië. Aangezien in alle drie landen de nadruk bij flats op huren ligt en bij vrijstaande huizen op kopen, houdt het 

bevorderen van de bouw van flats (in Zweden) in, dat huren wordt gestimuleerd. Het bevorderen van de bouw van eengezinshuizen (Kemeny maakt geen onderscheid tussen 

rijenhuizen en vrijstaande huizen) impliceert op vergelijkbare manier dat kopen wordt bevorderd. Het gaat bij de invloed van de cultuur om een heel complex van argumentaties, 

ideologieën, wettelijke regelingen en subsidies die per land in dezelfde richting werken. Een effect van het bouwen van vrijstaande koophuizen in vergelijking met huurflats is dat het 

eerste veel meer ruimte kost. Sydney beslaat een even groot oppervlak als Londen, terwijl het een derde van het aantal inwoners heeft. Australische steden vergen ca vier maal zo 

veel ruimte als Zweedse. Dat veroorzaakt grote verschillen in het consumptiepatroon, o.a. in het gebruik van (openbaar) vervoer, parken, speelgelegenheden, bibliotheken, publieke 

badhuizen en kinderopvang. Naarmate de dichtheid in een stad lager is, is het openbaar vervoer minder in staat te voldoen aan de vraag naar vervoer. 

Figuur 6.30 Indicatoren voor verzorgingsstaten Zweden, Gr. Brittannië en Australië (1974) 

Hij trekt hieruit de conclusie dat de nadruk op één vorm van privé consumptie, 

nl. de koopwoning, een andere vorm van privé-consumptie versterkt, nl. de 

particuliere auto. In 1970 bezat 96,4 % van de Australische huishoudens tenminste 

één auto, tegen 53,7 % van de Zweedse huishoudens. De levensstandaard in 

Zweden was toen veel hoger dan in Australië. 

De tendens om meer privé-voorzieningen in vrijstaande huizen (in suburbs) op te 

nemen in de engelstalige landen leidt tot grotere huizen (zowel gemeten in kamers 

als in oppervlak) dan bijv. in Zweden2". Zo hebben veel Australische huizen een 

grote tuin met een wip, schommel, een klein zwembad en een tennisbaan, in plaats 

van dergelijke publieke voorzieningen. Iets vergelijkbaars geldt voor het aantal 

kamers: veel kamers voor specifieke functies, zoals eetkamer, studeerkamer, 

speelkamer, hobbykamer, etc. Kemeny concludeert dat de politiek-bestuurlijke 

structuur in een land van grote invloed is op de beheersvorm van woningen 

• Zweden 

• Gr.Brittannië 

D Australië 

percentage overheidsuitgaven sociale diensten als 
v.h. inkomen betaald aan consumptie als % van BNP 

aan directe % v. totale privé-
belastingen uitgaven aan 

consumptie 

(eigendom van bewoners, van particuliere huiseigenaren, van de overheid of van corporaties). Het gaat daarbij zowel om de directe invloed van de overheid die zelf woningen laat 

bouwen en verhuren, als om de indirecte invloed via belasting- en subsidiemaatregelen. Daarnaast zijn ook de gewoonten die in een land bestaan van invloed. 

De positie van Nederland kan globaal worden bepaald aan de hand van de typering die Esping-Andersen (1990), op grond van zeven indicatoren, geeft van de politiek-bestuurlijke 

situatie van een groot aantal landen. Hij maakt daarbij onderscheid tussen drie stromingen: conservatisme, liberalisme en socialisme. Het conservatisme heeft zijn wortels in de 

feodale ambachtsstaat en de leidende principes zijn vanouds hiërarchie, autoriteit en horigheid van individuen en gezinnen aan de vorst In onze tijd spelen het gezin als hoeksteen 

van de maatschappij en een zeker paternalisme van de staat nog een rol. In het klassieke liberalisme zijn universalisme en gelijkheid belangrijke principes. De machtvan de staat 

moet in deze visie zo beperkt mogelijk gehouden worden en op allerlei terreinen van het leven werkt de markt als regulerend mechanisme. In het (huidige) neo-liberalisme wordt 

2,) Naast de factoren die samenhangen met de genoemde politiek-bestuurlijke cultuur van een land spelen ook fysieke en klimatologische omstandigheden een rol. Zo is de 

beschikbare ruimte in Australië nog groter dan in Zweden en kan bijvoorbeeld de wens de straten sneeuwvrij te houden leiden tot een meer compacte opzet. 
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erkend dat de maatschappij in collectiviteiten is georganiseerd en dat sociale verantwoordelijkheid noodzakelijk is om misstanden te voorkomen. De weg daartoe is vooral die van 

het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid en de steun aan zelf-hulp. De overheid moet alleen individuen ondersteunen als de noden daarvan bewezen zijn ('means-tested 

approach'). Het socialisme tracht vorm te geven aan een brede, universele solidariteit en de ontwikkeling van democratische rechten. Daarbij moest strijd geleverd worden tegen het 

paternalisme van werkgevers en staten, evenals tegen het polariserende effect van de markt. Een belangrijk praktisch probleem was dat met sociaal beleid concreet op de noden 

van het proletariaat ingehaakt moest worden, zonder dat dat leidde tot te eng opgevatte status-solidaritert (bijvoorbeeld bij vakorganisaties). Het ging immers om het tot stand 

brengen van een brede klasse-eenheid. In het conservatieve cluster horen volgens Esping-Andersen thuis: Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië. In het liberale cluster: 

Canada, Zweden en de Verenigde Staten (en misschien ook Japan en Australië). In het socialistische cluster horen in ieder geval thuis: Denemarken, Noorwegen en Zweden en met 

enige twijfel wellicht ook Nederland en Finland (Esping-Andersen, 1990). Deze vergelijking is gebaseerd op gegevens uit 1980. 

Voor dit onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat Nederland in deze benadering getypeerd wordt als een land, met een zeker evenwicht tussen de belangrijke politiek-

bestuurlijke stromingen: een sterke socialistische traditie, maar toch ook een stevige liberale poot en een niette verwaarlozen conservatieve stroming. Daaraan moet toegevoegd 

worden dat Nederland direct na de Tweede Wereldoorlog gekenmerkt wordt door zowel een sterke socialistische, als een sterke conservatieve stroming. In die periode gaan de 

verantwoordelijkheid van de overheid en die van het maatschappelijk middenveld (bijvoorbeeld: woningcorporaties) gelijk op. In een meer recente periode is echter sprake van de 

versterking van de liberale stroming (bijvoorbeeld: de liberalisering van de woningcorporaties). 

6.6 De invloed van de overheid 

In de hierna volgende paragraaf 6.7 komt naast de samenvatting 

van de bevindingen in inhoudelijk opzicht ook de invloed van 

de rijksoverheid aan de orde en het effect daarvan op de 

functioneel-ruimtelijke structuur (en hetzelfde geldt voor de 

slotparagrafen van de hoofdstukken 7 en 8). De invalshoek die 

daarbij wordt gebruikt is ontleend aan Faludi en Van der Valk. 

Zij gebruiken bij hun beoordeling van de Nederlandse 

ruimtelijke planning 'planningdoctrine' als centraal begrip. 

Daaronder verstaan zij '."een geheel van samenhangende en duur

zame denkbeelden van een planningssubject over a. de ruimtelijke orde 

in een gebied; b. de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied; en c. hoe 

beide zaken moeten worden aangepakt" (Faludi e.a.,1990). Twee 

aspecten staan in deze omschrijving centraal: het ruimtelijke 

aspect en het optreden van het subject, meestal de overheid. 

Denkbeelden over ruimtelijke orde en ruimtelijke ontwikkeling 

vallen onder de noemer 'inrichtingsprincipe'. Bij deze wijze van 

definiëren van ruimtelijke planning wordt een zwaar accent 

gelegd op de rol van de overheid. De invloed van het rijksbeleid 

wordt door mij (ook in de hoofdstukken 7 en 8) behandeld aan 

de hand van de respectievelijke nota's over de ruimtelijke 

ordening, die in de loop der jaren zijn verschenen. Het ruimtelijk 

relevante beleid van andere beleidsvelden'" dan ruimtelijke 

ordening, dat door verschillende ministeries wordt gevoerd, 

wordt hierbij 'meegenomen' met deze ruimtelijke ordenings

nota's. Niet voor niets worden deze nota's niet alleen onder

tekend door de minister van VROM, maar ook door de meest-

betrokken andere ministers. Dat neemt natuurlijk niet weg dat 

binnen het rijksbeleid onderdelen van beleid bestaan (hebben), 

die niet sporen met het ruimtelijke ordeningsbeleid3"'. Het beleid 

van provincies en gemeenten reken ik tot de 'omgeving' van het 

ruimtelijke beleid van het rijk. Op die manier kunnen verschillen 

tussen het rijksbeleid op het gebied van de ruimtelijke ordening 

en het beleid van de lagere overheden in beeld komen. Voor mijn 

betoog is dat onderscheid essenteel. De beoordeling van de rol 

van de overheid in Nederland, heeft in het kader van dit onder

zoek een beknopt en persoonlijk getint karakter. De invloed van 

de overheid op de ruimtelijke inrichting in Nederland is in 

vergelijking met die in andere landen zeer groot. Daarbij spelen 

de cultuur, de geschiedenis en de omvang van ons land een 

belangrijke rol. Het hiervóór weergegeven kader geeft een korte 

typering van de verschillen die in dit opzicht bestaan bij drie 

typen verzorgingsstaten. 

6.7 Samenvatting bevindingen en conclusies 

In zijn algemeenheid kan over de veranderingen in de functioneel-

ruimtelijke structuur in de periode 1945-1959 worden opgemerkt 

dat deze grotendeels het gevolg zijn van de groei van bevolking 

en arbeidsplaatsen. Het is een sobere tijd en hoewel de welvaart 

toeneemt werkt dit nog niet erg door in de ruimtelijke structuur. 

Aangezien in deze periode nog niet van een effectief ruimtelijk 

beleid van het rijk gesproken kan worden is een beoordeling van 

de invloed daarvan onmogelijk. Het volkshuisvestingsbeleid 

slaagt er in een aanzienlijke woningproductie op gang te brengen, 

maar bevat (nog) geen ruimtelijke ordeningsdoelstellingen. 

Zowel in steden als in dorpen worden zoveel mogelijk woningen 
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Tabel 6.10 Bevindingen voor de fase stad 

kenmerk / 

fase 

1 

stad: 

1945-1960 

/ ^ N 

(©) 

stedelijk 

ruimtegebruik 

2 

inwoners en arbeids

plaatsen sterk in 

centrumgem. 

geconcentreerd, een 

zekere teruggang in de loop 

v.d. periode 

aaneen

geslotenheid 

3 

overgang stad-land is 

aanvankelijk hard, maar 

wordt diffuser 

functionele en sociale 

clustering 

4 

één hoofdcentrum, wel 

verschillen tussen de drie 

centrumgem'n 

tussen centrumgem. en 

functionele geleding 

interactie

structuur 

5 

stedelijke infrastructuur is 

bepalend (voetverkeer, 

tram, fiets) verbindingen 

tussen steden lopen van 

hart tot hart 

tegen einde periode komt de 

auto op, ritlengte neemt toe 

omvang/begrenzing 

stedelijk systeem 

6 

het invloedsgebied strekt 

zich ook in 1947 al uit buiten 

de morfologische stad 

neergezet. De sterke nadruk die in de grote steden ligt op het 

bouwen van woningwetwoningen en de eenzijdige samenstelling 

van de woningvoorraad, die dit met zich meebrengt, wordt in 

deze periode nog niet als probleem ervaren. Het optreden van 

pendel doet (proto)gewestvorming ontstaan, echter niet als gevolg 

van het beleid van het rijk. Het industrialisatiebeleid heeft maar 

een beperkt effect. In meerdere gebieden is de industrievestiging 

slechts van beperkte omvang, terwijl in een aantal gebieden de 

geregistreerde arbeidsreserve niet noemenswaard daalt. De 

pendel op de stad wordt er niet of nauwelijks door afgeremd 

(van Doorn e.a.,1960). Dat neemt echter niet weg dat kan worden 

geconstateerd dat het sectorale beleid op het gebied van de 

industrialisatie en dat op het gebied van de infrastructuur nauw 

aansluiten bij de behoeften die 'in het land' bestaan: van een grote 

afstand tussen het 'Haagse' beleid en de regionale werkelijkheid 

is (nog) geen sprake. Verder blijken de drie onderzochte stedelijke 

regio's in stedelijke ontwikkeling van elkaar te verschillen en met 

name de regio Amsterdam vertoont een patroon dat afwijkt van 

dat van de twee andere regio's. De 'luxe' suburbanisatie en 

pendel doen zich eerder en ook sterker voor rond Amsterdam 

dan rond Utrecht en Arnhem. Het vroege forensisme, het vertrek 

van de elite uit de stad en het optreden van city vorming is ken

merkend voor het patroon van een 'angelsaksische' stad. 

In tabel 6.10 zijn per kenmerk de voornaamste bevindingen 

weergegeven die uit de empirie naar voren komen. Op één punt 

na komen de bevindingen overeen met de theorie. Bij het onder

werp omvang/begrenzing (kolom 8) wijken de bevindingen af 

van de theoretische veronderstellingen. De hierna volgende 

conclusies zijn volgens het stramien van het hoofdstuk gerang

schikt, dus per thema. 

221 Een harde conclusie kan daarover niet getrokken worden omdat de topografische 

kaart die als basis voor de indicator "morfologie" voor de periode 1950-1960 ter 

beschikking staat slechts betrekking heeft op het jaar 1955 (waarbij overigeas met een 

zekere mate van spreiding van de opnamejaren rekening moet worden gehouden). 

De eerstvolgende morfologiekaart (zie hoofdstuk 7, figuur 7.14) heeft betrekking op de 

periode 1955-1969. 
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1 Het stedelijk grondgebruik en de spreiding van 

stedelijke bebouwing 

De inwoners en arbeidsplaatsen van de centrumgemeenten zijn 

daar in de periode 1947-1959 nog sterk geconcentreerd, ondanks 

de grote aantallen woningen die na de oorlog worden gebouwd. 

Een zekere teruggang van die concentratie doet zich voor, maar 

de centrumpositie van de centrumgemeenten blijft sterk en is in 

1960 nog niet wezenlijk aangetast. De overgang tussen stad en 

land is nog betrekkelijk hard, al wordt hij vermoedelijk-' 

gedurende deze periode diffuser. 

2 Functionele en sociale clustering 

De hoofdcentra blijven gedurende deze periode dominant voor 

wat betreft de concentratie van arbeidsplaatsen, al is de positie 

van Arnhem in dat opzicht veel minder sterk dan die van 

Amsterdam en Utrecht. Door de geringere omvang van Arnhem 

treedt daar een geringere specialisatie op dan in de andere 

hoofdcentra. De veranderingen die optreden brengen geen 

fundamentele verandering in dat patroon, maar leveren wel 

interessante verschillen op tussen de drie centrumgemeenten: de 

relatieve positie van Amsterdam ten opzichte van zijn omgeving 

verzwakt licht, die van Utrecht en Arnhem wordt juist versterkt. 

De specifieke werkfunctie van de drie centrumgemeenten neemt 

gedurende de periode 1947-1959 toe, ook van Amsterdam. Van 

een differentiatie qua huishoudenssamenstelling of qua inkomen 

tussen centrumgemeente en omgeving is nog niets te bespeuren 

(de differentiatie binnen de centrumgemeenten is niet 

onderzocht). Als grote lijn kan worden vastgesteld dat de positie 

van hoofdcentrum gedurende deze periode niet wezenlijk is 

veranderd. 

3 De interactiestructuur 

De voornaamste infrastructuur is die van plaatselijke wegen, 

tramlijnen en treinen. Het openbaar vervoer zorgt in de gehele 

periode nog voor het merendeel van de dagelijkse 

verplaatsingen. Uit de grote concentratie van arbeidsplaatsen in 

de centra en de belangrijke rol van het openbaar vervoer is af te 

leiden dat de ruimtelijke structuur van dit patroon voornamelijk 

radiaal is. Hoewel het aandeel van de auto nog bescheiden is 

neemt dit in de loop van de periode wel fors toe. Hieruit en uit 

de sterke toename van het forensisme kan afgeleid worden dat 

de ritlengten in deze periode flink zijn toegenomen. Dat komt 

overeen met het kenmerk in de analysetabel. 

4 De schaal waarop het relatienetwerk van het stedelijk 

gebied functioneert 

Vooral bij Amsterdam is in 1947 al sprake van een tamelijk 

omvangrijk invloedsgebied op grond van pendel relaties. 

Bij Utrecht en Arnhem is dat wat beperkter. Op basis hiervan 

moet geconstateerd worden dat in 1947 de omvang van het 

stedelijk gebied in functioneel opzicht van alle drie centrum

gemeenten zich uitstrekt tot buiten de grens van de morfo

logische stad, al zijn er in dit opzicht grote verschillen. Deze 

protofase in gewestvorming, berustend op de pendel uit 

agrarische gebieden op de centrumgemeenten, wijkt af van de 

vooraf geformuleerde theoretische uitgangspunten. In de 

periode tot 1960 worden ook de invloedsgebieden rond Utrecht 

en Arnhem aanzienlijk groter. Bij alle drie centrumgemeenten is 

sprake van een functioneel stedelijk gebied dat zich tot ver 

buiten de ruimtelijk aaneengesloten stad uitstrekt. 

5 De invloed van de overheid 

In deze periode kan nog niet van een effectief ruimtelijk beleid 

van het rijk gesproken worden en dus is een beoordeling van de 

invloed daarvan onmogelijk. Het volkshuisvestingsbeleid weet 

een aanzienlijke woningproductie op gang te brengen. De 

eenzijdigheid waardoor deze productie wordt gekenmerkt 

wordt niet als een probleem ervaren. Het optreden van pendel 

doet (proto)gewestvorming ontstaan; dit is echter niet het gevolg 

van het beleid van het rijk. Het industrialisatiebeleid heeft maar 

een beperkt effect. Het sectorale beleid op het gebied van de 

industrialisatie en dat op het gebied van de infrastructuur sluiten 

nauw aan bij de behoeften die 'in het land' bestaan: van een grote 

afstand tussen het 'Haagse' beleid en de regionale werkelijkheid 

is (nog) geen sprake. 
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7 Het stadsgewest: 1960 tot 1980 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksgebied onderzocht op de 

vraag: Beantwoorden de stedelijke nederzettingen in de periode 

1960-1979 aan de kenmerken die ze voor de fase 'stadsgewest' 

volgens het onderzoeksschema van hoofdstuk 4 dienen te 

hebben? Die kenmerken worden hierna weergegeven. 

toe van 522.000 in 1960 tot 4.515.000 in 1980, ofwel met 765% in 

twintig jaar. Die expansie leidt tot een deconcentratie, die bijna 

overal het karakter heeft van gespreide suburbanisatie: voor 

velen komt een woning 'buiten' binnen het bereik. De noodzaak 

tot ordenen neemt toe. In 1965 komt de Wet op de Ruimtelijke 

Tabel 7.1 Kenmerken uit de theorie behorend bij de fase stadsgewest 

kenmerk / 

fase 

1 

stadsgewest: 

1960-1980 

°# ' 

stedelijk 

ruimtegebruik 

2 

hoge dichtheid bij centrum, 

aflopend naar de rand v.h. 

stadsgewest, nivellerende 

tendens 

aaneen

geslotenheid 

3 

satellieten op afstand van 

centrumgem., steeds 

duidelijker ingesloten 

landelijk gebied 

functionele en sociale 

clustering 

4 

één hoofdcentrum, 

hiërarchisch patroon, 

er ontwikkelt zich een 

taakverdeling hoofd

centrum en subcentra 

beperkte, maar wel 

toenemende, differentiatie 

interactie

structuur 

5 

tram/ trein aanvankelijk nog 

bepalend, autoinfra

structuur neemt toe in 

belang, later ontwikkeling 

van snelwegennetwerk 

ritlengte neemt verder toe 

omvang/begrenzing 

stedelijk systeem 

6 

invloedsgebied krijgt de 

omvang van een stads

gewest 

Net zoals in hoofdstuk 6 worden de verschillende kenmerken 

per thema onderzocht. De thema's zijn: het stedelijk grondgebruik 

en de spreiding van stedelijke bebouwing (kolommen 2 en 3), 

functionele en sociale clustering (kolom 4), de interactiestructuur 

(kolom 5) en de schaal waarop het relatienetwerk van het stedelijk 

gebied functioneert (kolom 6). 

Na een algemene typering van de periode 1960 tot 1980 in 7.1 

komen deze thema's achtereenvolgens aan bod in de daarop 

volgende paragrafen. 

7.1 De periode 1960 tot 1980 

In de periode 1960-1979 neemt de welvaart sterk toe en daarmee 

de groei van het ruimtegebruik en de expansie van stedelijke 

activiteiten. Het is een periode met een ongekende groei, in 

allerlei opzichten. Zo neemt het woningaantal in Nederland 

bijvoorbeeld toe van 2,86 miljoen in 1960 tot 4,85 miljoen in 1980, 

ofwel met 69% in twintig jaar. Het aantal personenauto's neemt 

Ordening tot stand en in 1966 de Tweede Nota. Een hele reeks 

streekplannen werken die hoofdlijnen uit voor de verschillende 

regio's. De aard van die plannen is ambitieus, op expansie 

gericht en met een stevig geloof in de invloed van de overheids-

planning op de samenleving als geheel (v.d. Cammen & de 

Klerk, 1986). Het monocentrische stadsgewest is een centraal 

element in het beeld dat men in die periode heeft van de ruim

telijke organisatie. De centrumgemeente daarin bevat alle 

stedelijke activiteiten, maar door de optredende expansie is er 

tekort aan ruimte en moet voor een deel van de woningbehoefte 

elders een goede plek worden gezocht: overloop. De spontaan 

optredende suburbanisatie moet door de overheid gekanali

seerd worden met behulp van het principe van de gebundelde 

deconcentratie. Bij dit beleidsdoel wordt de wens van velen om te 

wonen in een huis met een tuin 'buiten' grotendeels gehono

reerd en door de bundeling ervan, onder andere in groeikernen, 

maatschappelijk aanvaardbaar gemaakt. Door de aanwijzing 

van groeikernen en door het creëren van een organisatie-
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Figuur 7.1 Ruimtelijke structuurschets voor het jaar 2000, Tweede Nota R.O. 

structuur" die het mogelijk maakt dat de inzet van de betrokken 

ministeries, gemeenten en provincies gecoördineerd plaats vindt, 

komt dit beleid daadwerkelijk tot stand. De instrumentering van 

dit beleid vindt vooral plaats in de Derde Nota (Faludi e.a., 1990) 

en de uitvoering van de groeikernen start dan ook eerst tien jaar 

na het uitkomen van de Tweede Nota. Dit brengt met zich mee 

dat van de bundeling van de deconcentratie tot het eind van de 

jaren zeventig nog niet veel te merken is. Figuur 7.2 laat zien dat in 

de jaren zeventig van alle gemeentencategorieën in Noord-Holland 

de twee categorieën kleinere gemeenten (tot 60.000 inwoners) het 

hardst groeien. Een belangrijk argument voor de kleine kernen 

(tot 20.000 inwoners) is steeds opnieuw het behoud van school, 

supermarkt of verenigingsleven (zie: PPD-Noord-Holland, 1976). 

Ik herinner mij dat gedeputeerde Van der Knoop in Noord-

in Noord-Holland en Flevoland zorgt de totstandkoming van de Stuurgroep 

Noordelijk Deel Randstad in de jaren zeventig voor het op de rails zetten van de 

bouwprogramma's van de groeikernen en de direct daarmee verband houdende 

infrastructuur. Deze Stuurgroep past in een landelijke coördinatiecommissie, de latere 

Interdepartementale Coördinatiecommissie Ontwikkeling Groeikernen en Groei-

steden (ICOG). Hel grote belang van deze organisatie is dal de investerings- en 

uitvoeringsprogramma's van de verschillende betrokken ministeries, provincies en 

locale overheden op elkaar worden afgestemd. 

Holland, in het midden van de jaren zeventig, met bordjes 'vol' 

de provincie doortrekt, om de strijd aan te binden met de sub

urbanisatie. Op korte termijn blijken deze en dergelijke beleids

inspanningen weinig effect te hebben, onder andere omdat de 

aanwezige voorraad goedgekeurde plannen bij de kleine 

gemeenten voor een aanzienlijk pijplijneffect zorgt. Een ander 

aspect bij de onbedwingbare groei van kleine gemeenten is de 

tegenstelling tussen volkshuisvesting en ruimtelijke ordening bij 

de verdeling van de woningbouwcontingenten door de 

provincies. Ieder jaar weer blijkt dat de grote gemeenten er niet 

in slagen het voor dat jaar opgegeven aantal woningen ook 

daadwerkelijk te bouwen. Om te voorkomen dat het niet 

gebruikte contingent terugvloeit naar het rijk wordt dit keer op 

keer 'weg gezet' bij de kleine gemeenten die altijd wel operatio

nele plannen op de plank hebben liggen (de Boer, 1996). Doordat 

het realiseren van het toegezegde contingent (ook in mfjn 

herinnering) als een uitermate zware zaak werd gezien won het 

volkshuisvestingsbelang steeds weer van het ruimtelijke-

ordeningsbelang. De belangrijkste motor achter deze groei is de 

behoefte van midden- en hogere inkomensgroepen (en dan met 

name de gezinnen) aan een (koop)huis met ruin. De lagere 

inkomengroepen blijven achter in de stad of krijgen een woning 

in de groeikernen toegewezen. Eerst in de jaren tachtig neemt het 

groeitempo van de kleine gemeenten enigszins af, achteraf bezien 

vooral onder invloed van de recessie en de daarmee samen

hangende instorting van de markt voor de vrije sectorbouw. 

De andere regio's in het onderzoeksgebied laten een vergelijk

bare ontwikkeling zien. De productie van woningen in de 

Figuur 7.2 Groei inwoners Noord-Holland per gemeentecategorie, 1950-1998 
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groeikernen komt in 1982-'84 tot een hoogtepunt en neemt 

daarna snel af. Terwijl dit groeikernenbeleid in de tweede helft 

van de jaren zeventig goed op gang komt, ontstaan in de 

centrumgemeenten twijfels en groeit de weerstand (nog niet bij 

het rijk en de provincie). Genoemd is al het vertrek van hogere 

en middeninkomens en het gemiddeld lagere inkomen van 

achterblijvende en zich vestigende huishoudens. Daar komt bij 

dat leden van etnische groepen steeds sterker vertegenwoordigd 

raken. De oude wijken in en nabij de stadscentra raken steeds 

meer in verval. Overigens zijn zowel het vertrek van de hogere-

en middengroepen als de verpaupering van centraal gelegen 

stadsdelen (zoals in hoofdstuk 2 naar voren is gekomen) 

kenmerken van de 'angelsaksische' stad. De aanpak van het 

verval heeft ongeveer tot 1970 een technocratisch karakter, in 

veel gevallen met kaalslag en nieuwbouw (Tweede Nota R.O., 

1966)?'. Men spreekt niet over stadsvernieuwing, maar over 

reconstructie van bebouwde kommen en sanering. Dat verandert 

in de jaren zeventig drastisch. Als reactie op de eerdere 

saneringsplannen ontstaat een ander type beleid, dat uitgaat van 

het herstellen van bestaande bebouwing en handhaving van de 

oude verkaveling11. In de praktijk draagt dit beleid bij aan het 

handhaven van een omvangrijk bestand aan goedkope 

woningen in de centrumgemeenten (daar ligt toch al een zwaar 

accent op door de sterke nadruk op woningwetwoningen in de 

nieuwbouw). Verder dient, uitgaande van het monocentrische 

stadsgewest, de cityvorming in de stedelijke centra te worden 

versterkt. Ook deze cityvorming", moet gezien worden als 

kenmerk voor de 'angelsaksische stad'. Mede onder invloed van 

het 'bouwen voor de buurt' gaat de samenstelling van de 

bevolking in de centrumgemeenten steeds meer afwijken van de 

rest van het stadsgewest. Dit leidt tot verschraling van de 

voorzieningen en ook tot het steeds specifieker worden daarvan. 

De verpaupering van de oudere delen van de centrum

gemeenten is alom zichtbaar (Dieleman & Musterd, 1992). Het 

effect van een krachtiger aanpak van de stadsvernieuwing 

: ' De omslag komt in 1968 mei de nota "De toekomst van het oude woningbestand". 

Daarin wordt de enorme opgave duidelijk waarvoor de overheid staat om het grote 

aantal verkrotte, verouderde en incourante woningen te vervangen of te verbeteren. 

Door het Ier beschikking stellen van verschillende subsidies kan met de vernieuwing 

daadwerkelijk een begin worden gemaakt (v.d. Cammen & de KJerk.,1986). 

Op het gemeentelijke niveau wordt aan dit beleid de bekende slogan verbonden: 

"Bouwen voor de buurt". De bestaande bewoners en hun bestedingsmogelijkheden 

worden hierbij als uitgangspunt genomen bij de vernieuwingsplannen. 
41 Iedere zichzelf respecterende grotere gemeente beschikte aan het eind van de 

jaren zestig over een 'cityplan' of een centrumplan. 

(vanaf het midden van de jaren zeventig) blijkt eerst later. Een 

deel van de werkgelegenheid trekt weg uit de centra en vestigt 

zich op de zandgronden en andere gunstig gelegen plekken. 

Vooral de slechte bereikbaarheid per auto en het gebrek aan 

uitbreidingsmogelijkheden veroorzaken dit vertrek.Behalve aan 

groeikernen wordt, volgens het Tweede Notabeleid, aan auto

snelwegen gebouwd en worden grote groengebieden aangelegd. 

In de ruimtelijke structuurschets van de Tweede Nota (figuur 

7.1) wordt een zeer dicht net van autosnelwegen aangegegeven. 

Bij de ruimtelijke structuur hiervan valt het 'grid-patroon' op, in 

afwijking van de tot dan toe bestaande hart-op-hart 

verbindingen tussen de steden. Aan de auto wordt ruim baan 

gegeven, maar aan het vervoer per spoor wordt opvallend 

weinig aandacht besteed. Een ander belangrijk element uit de 

2e Nota is het Groene Hart van de Randstad als onderdeel van 

de Centrale Open Ruimte. Deze grotere groene zone omvat 

behalve het Groene Hart ook het Rivierengebied, de Peel en het 

centrale deel van het Deltagebied (Zeeland). Om het Groene Hart 

te sparen dient de overloop uit de Randstad naar buiten toe 

plaats te vinden. Daar zijn dan ook de meeste groeikernen 

gesitueerd. Merkwaardig genoeg is het kennelijk geen bezwaar 

dit gebied te laten doorsnijden met vele autosnelwegen (waar

van er overigens later weer enkele worden geschrapt). Men 

waardeert het Groene Hart als belangrijk agrarisch gebied, als 

buffer tussen de oprukkende steden en als recreatief gebied voor 

de stedelingen. Ondanks de woningproductie in de groeikernen 

wordt in het Groene Hart in een hoger tempo dan landelijk 

gebouwd. Het lukt onvoldoende de druk van dit gebied af te 

leiden, zoals de intentie is van het beleid van de Tweede Nota. 

Het forensisme neemt in deze periode sterk toe, evenals het 

totaal aantal verplaatsingen. De auto verdringt de andere 

vervoermiddelen, bevorderd door de aanleg van een uitgebreid 

stelsel van autosnelwegen. 

7.2 Het stedelijk grondgebruik en de spreiding 

van stedelijke bebouwing 

De sterke deconcentratie in deze periode leidt tot twee typen 

overloop: een door de markt gestuurde stroom, gericht op de 

traditionele vestigingsgebieden op de zandgronden en andere 

gunstig gelegen plekken, zoals in het Groene Hart en een door 

het beleid gestuurde stroom gericht op de groeikernen. Het 

principe van de gebundelde deconcentratie, dat in dit beleid 

centraal staat en onder andere leidt tot de aanwijzing van 
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groeikernen, is in het hiernavolgende kader toegelicht. De door 

de markt gestuurde stroom bestaat uit gezinnen met relatief 

hoge inkomens (passend in het als 'angelsaksisch' getypeerde 

patroon); de tweede stroom bestaat ook grotendeels uit gezinnen 

, maar dan vooral uit de middenklasse en lagere inkomens

groepen: een selectieve uitstroom uit de centrumgemeenten, in 

meerdere opzichten. Dat geldt overigens ook voor bepaalde 

vormen van werkgelegenheid, zoals fabrieken, magazijnen en 

groothandels. Meer algemeen kan gezegd worden dat de 

stadsgebruikers met de grootste ruimtebehoefte, gestuurd door 

het marktmechanisme, het eerst de centra verlaten en zich 

vestigen aan de randen of in suburbane nederzettingen. 

Als je je realiseert hoe ongelofelijk veel er als gevolg van de 

Tweede Nota op de schop moet, is het verbazingwekkend te 

lezen in de krantenknipsels uit die tijd hoe weinig kritisch de 

volksvertegenwoordiging is bij behandeling van dit belangrijke 

beleidsdocument in de Tweede Kamer. De enige kritiek die 

hieruit naar voren komt betreft het ontbreken van voldoende 

uitvoeringsmaatregelen (eerste knipsel). Het tweede knipsel laat 

zien dat de Kamercommissie voor de volkshuisvesting en de 

ruimtelijke ordening zich vooral zorgen maakt over de middelen 

ten behoeve van het openbaar vervoer. Gezien het belang van 

het openbaar vervoer voor het functioneren van de (monocen-

trische) stadsgewesten is dat ook niet zo vreemd, want de auto 

De Tweede Nota Ruimtelijke Ordening 

Figuur 7.3 Gebundelde deconcentratie als streefbeeld voor het streekplan 

Centraal-Groningen, 1971 

"Ons land is in een periode gekomen, waarin de zorg voor het in stand houden van een goed 

leefmilieu aan overheid en maatschappij meer dan vroeger ter harte moet gaan. Het besef 

daarvan dringt algemeen door". Zo begint de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening in 

Nederland (1966). Het zijn geen loze kreten: de bevolking zou volgens de prognose van het CBS 

tot het jaar 2000 toenemen met ruim 7 miljoen tot 20 miljoen inwoners, er wordt een aanzienlijke 

toename van de welvaart verwacht en daarmee samenhangend een massale motorisering. 

Het Westen van het land, toen nog bevolkt door ruim 5,5 miljoen inwoners zou in 35 jaar tijd uit 

kunnen groeien tot 8,5 a 9,5 miljoen. Zonder een sterke ruimtelijke ordening zou, zo meenden 

velen, deze grote bevolkingsgroei rampzalige gevolgen hebben voor het leefmilieu 

(v.d. Cammen e.a., 1986). 

Het risico van een ongebreidelde uitwaaiering van de verstedelijking wordt, bij de voorziene 

bevolkingsgroei, groot geacht. Toch wordt niet gekozen voor een sterke concentratie van de 

verstedelijking, zoals wordt voorgestaan door J.P. Thijsse jr., omdat "een vergaande 

concentratie in strijd is met de huidige tendenties en woonwensen". Dat leidt, uitgaande van het 

stadsgewest als basis voor de toekomstige ruimtelijke opbouw, tot de keuze voor de 

'gebundelde deconcentratie' (voor een schematische weergave van het stadsgewest, zoals de 

Tweede Nota dat definieert, zie figuur 1.2). Het gaat om de keuze voor een middenkoers tussen 

centraal geleide bundeling en ongestuurde spreiding: het middelste streefbeeld in de drie hier 

weergegeven prentjes, ontleend aan het streekplan Centraal-Groningen, 1971 (v.d. Cammen 

e.a., 1986). 
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„Laten we er maar mee in zee gaan 

Fweede Kamer heeft veel lof voor 
nota ruimtelijke ordening 

(Van onze p a r l e m e n t a i r e red-acteur) 

DE Tweede Kamer heeft zich g is teren geworpen op een voor 
de -toekom?! van ons land zeer b e l a n g r y k s tuk: de tweede 

n o t a over de ruimteli jke o rden ing . Dat gebeurde in een open
b a r e commiss ievergader ing van de vaste Commissie voor Volks 
hu i sves t ing en Ruimtel i jke Orden ing welke ook door vele n i e t -
eommissie leden werd bijgewoond. De K a m e r toonde veel w a a r 
d e r i n g voor de nota. De a lgemene s t e m m i n g was : laten w e h i e r 
m e e n u m a a r in ze* gaan en al doende proberen steeds wij*er te 
w o r d e n . U i t e r aa rd waren er op de ta i lpun ten nog wel wa t wensen . 
Minis te r ir. W. F- Schut bleek zich goed te hébben ingewenk* in 
deze m a t e r i e . In de vergaderzaa l bevond zich ook Z.K.H. P r ins 
C laus , in zijn kwal i te i t Van Ud van de Raad van advies voor de 
ru imte l i jke ordening. Vandaag word t het debat voortgezet . 

T>IJ HET bespreken van het ka-
J-* rakter en de functie van de
ze ruimtelijke structuurschets 
voor Nederland omstreeks het 
j a a r 2000 hebben alle Kamerle
den die aan het debat deelnamen 
ervan getuigd doonjtfjfijijeru te 
zijn van de noodzakelijkheid van 
eert gecoördineerd beleid inzake 
de ruimtelijke ordening. Dat be
leid moet plannen opstellen en 
uitvoeren teneinde het beperkte 
Nederlandse grondgebied zo effi
ciënt mogelijk te gebruiken. 

In hét algemeen waren de spre
kers van alle fracties vol lof over 
deze nota, die het meedenken 
over deze zaken van Velen heeft 
bevorderd. Algemeen ook was de 
wens naar concrete middellan-
ge-termijnp!nnningen en vervolg-
nota's. Andere uitspraken: de 
burgers moeten een optimale 

inspraak hebben; men moet min
der ambtelijk zijn tegenover be
zwaarschriften jegens uitbrei-
dings- en bestemmingsplannen; 
het ruimtelijke-ordeningsbeleid 
moet geïntegreerd worden in het 
£óci3ar*pconomisch beleid; de 
centrale ruimte In het midden 
van het land moet open gehou
den worden; de ruimtelijke s truc
tuurschets mag nooit als argu
ment gebruikt worden tegen ge
meentelijke plannen; het is te be
treuren dat de gemeenten en de 
waterschappen niet zijn gehoord 
vóór de samenstelling van de no
ta. 

Zeer uitvoerig Is minister 
Schut ingegaan op alle opmerkin
gen van de Kamerleden. Hij zet
te uiteen wat het karakter is van 
de bij de nota gevoegde indicatie-

j ve kaar t : een achtergrondkaart 
opdat de regering voor zichzelf 
ziet van waaruit er gestart 
wordt. Ten tweede moet de kaart 
worden gezien als een informatie
bron voor gemeentebesturen, pro
vinciale besturen en waterschap
pen over datgene wat de rege
ring in het hoofd heeft. Tenslotte 
vorhnt de kaart ' een belangrijk 
instrument om de openbare 
discussie over deze zaak nog 
meer te activeren. In dit verband 
deelde minister Schut mee dat er 
in den lande een verheugende be

langstelling is voor de ruimte
lijke ordening. Duizenden 
mensen hebben een exemplaar 
van de kaart gevraagd. 

Vanuit de Kamer was ge
vraagd of er geen alternatieve 
plannen konden worden op
gesteld om een keuze mogelijk te 
maken. De bewindsman vroeg er 
begrip voor dat het heel moeilijk 
Is in deze complexe zaak al terna
tieven op te stellen, uit te wer 
ken en te publiceren. Als dat had 
moeten gebeuren, zou er nu geen 
nota zijn. Overigens heeft naar 
de mening van de minister de 
nota voldoende flexibiliteit om 
van verschillende mogelijkheden 
gebruik te maken. 

In haar ruimtelijke-ordenings-
politiek streeft de regering naar 
een beleid dat zich in fasen laat 
ontwikkelen. Overigens is er nog 
geen kabinetsberaad geweest 
over de vraag of en welke ver-
volgnota's er moeten komen. De 
regering wil gaarne de inspraak 
op lager niveau bevorderen. 

Bij het beoordelen van bestem-
mings- en streekplannen zal het 
feit dat de kaart in een andere 
richting wijst nooit als argument 
worden gebruikt om het plan af 
te wijzen. Het is de bedoeling na 
dit debat contact op te nemen 
met de provinciale besturen om 
eventuele knelpunten alsnog weg 
te werken. 

Beleidsmaatregelen 
Ministère Schut was er niet too 

(e bewegen concrete beleidsmaat
regelen aan te kondigen voor de 
eerstkomende jaren die moeten 
leiden tot realisering van de nota 
De socialist Berg wapperde drei
gend met een motie waarin de 
regering vastgepind werd op con
crete maatregelen. 

De bewindsman kon het gevaar 
keren. Hy vertelde da* er reeds 
opdrachten zijn verstrekt aan de 
verschillende depar tementen tot 
het opstellen van concrete uit-
voerimgsplannen voor de eerst
komende vier a vijf jaar . Deze 

moeten zijn vergezeld van een 
financieel overzicht en een glo
baal plan voor tot het j a a r 1980 
Ten aanzien van essentiële plin
ten is nu eenmaal een nadei 
onderzoek noodzakelijk. Boven
dien zuilen er in de komend* 
begroting en in de meerjaren-
planning wel duidelijke beleids
maatregelen worden aangekon
digd. 

Spreiding 
Een van de hoofdlijnen van d t 

nota is het bereiken van eee 
betere spreiding van bevolking 
en werkgelegenheid over he* 
land. Bij de bespreking van hel 
hiertoe benodigde st imulerings
beleid kwamen de commissie* 
leden breedvoerig ie sp reker 
over de rol van het Noorden Qc 
Zeeland. 

Gepleit werd voor uitwijk-
mogelijkheden voor het bodrüfs 
leven naar de Scheldemondjng er 
naar d e Eemsmond. Voorts war e r 
velen geporteerd voor een ver
dergaande spreiding van r y k s 
diensten. Verbazing was er .ove' 
het ontbreken van een aaho-iïi 
ding van industrialisatie Uji^fe d< 
Westerschelde. Er d i enen oöjLzt 
spoedig mogelijk havenschappei 
t e komen voor Viissingen, Ter-
neuzen en Reimerswaal. 

Dit onderdeel van d e noti 
wierp nogal wat vragen op wèar 
mee de minister zün handen vt> 
had. 

speelt in de jaren zestig nog maar een tamelijk bescheiden rol 

(zie tabel 7.10 en hoofdstuk 5) en het openbaar vervoer wordt in 

de Tweede Nota inderdaad stiefmoederlijk behandeld. 

De deconcentratie van het wonen verloopt niet overal gelijk. 

Uit tabel 7.2 en de figuren 7.4 t /m 7.9 blijkt dat de spreiding van 

de bevolking in de regio's van Amsterdam, Utrecht en Arnhem 

nogal van elkaar verschilt. 

In Amsterdam zakt het inwonertal in de hele periode 1960-1979 

vrij sterk. Tegelijkertijd neemt het inwonertal in allerlei gemeenten 

Tabel 7.2 inwonertal Amsterdam, Utrecht en Arnhem, bron: CBS 

1000-tallen 1950 1960 1972 1980 

Amsterdam 

Utrecht 

Arnhem 

840 

234 

106 

871 

256 

127 

808 

276 

132 

716 

238 

128 
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MILJARD P.ER JAAR VOOR WEGENBOUW 

Kamercommissie pleit voor 
beter openbaar vervoer 

Geen extra-geld voor het 
Noorden van het land 

( V a n onze par lementaire redacteur) 

D E N H A A G — De vaste commissie voor volkshuisvesting en ruimteli jke 
ordening ui t de Tweede -Kamer heeft zich gisteren akkoord verklaard met 
de opvat t ingen, die in de tweede nota over de ruimtelijke ordening voor
komen over he t openbaa r vervoer. Drs. E. van Thijn (PvdA) verklaarde, 
dat het o p e n b a a r vervoer in de nota aan zijn t rekken komt 

De heer C.„F. van der Peijl'CCHU) 
betoogde, dat aan het openbaar vervoer 
een grotere rol zal moeten worden toe
bedeeld. De heer W. P. G. Assmann 
(KVP) vroeg een onderzoek van de toe
komstige vervoersstromen. Hij erkende 
de onmisbare functie van de spoorwe
gen in Ons verkeerspatroon, ook voor 
wat de onrendabele lijnen betreft. 

Drs" M. Dijkstra (D'66) meende, dat 
het spoorwegnet een essentieel bestand
deel moet uitmaken van de ruimtelijke 
ordering. Dr.- K. van Dijk ( W D ) 
meent, dat de onrendabele spoorlijnen 
in de toekomst nog een functie kunnen 
hebben. 

Drs. E. van Thijn zei, dat als je de 
uitgangspunten van de nota wil verwe
zenlijken, er een ander radicaal beleid 
gevoerd zal moeten worden. Een struc
tuurschema voor de railverbindingen 
vond hij zeker net zo nodig als voor 
de verkeersverbindingen. Daar het ant
woord van staatssecretaris Keijzer hem 
niet bevredigd had, diende de heer Van 
Thijn een desbetreffende motie in. 

UITGESTELD 
Deze motie zal eerst op 12 sep

tember door de commissie in be
handeling worden genomen. De 
commissie zal die dag namelijk nog 
eens bijeenkomen om de behan
deling van de tweede nota inzake 
de ruimtelijke ordening tot een 
eind te brengen. Gisteren konden 
de agendapunten niet worden afge
handeld. Het betreft hier in de eer

jaar duren voordat een rapport kan 
worden uitgebracht. 

De heer Assmann nad gevraagd of 't 
mogelijk zal zijn 1 miljard per jaar aan 
de wegen te besteden, gelet op de ui t 
breiding van het wegennet. De staats
secretaris gaf te kennen, dat tot het 
jaar 2000 bij een geleidelijke toename 
gemiddeld wel 1 miljard besteed zal 
kunnen worden. 

ste plaats het punt inzake de finan
ciële aspecten van de ruimtelijke 
ordening en vervolgens het punt 
van de bestuurlijke organisatie en 
de samenlevingsopbouw. Over dit 
laatste punt moet de Raad van Ad
vies voor de Ruimtelijke Ordening 
nog een aanvullend advies uitbren
gen. Dit zal echter niet eerder dan 
pas begin volgend jaar het geval 
kunnen zijn. De Kamercommissie 
had er geen zin in zolang met de 
behandeling van dit punt te wach
ten en besloot beide resterende 
agendapunten op dinsdagmiddag 12 
september te behandelen. 

Staatssecretaris Keijzer kon weinig 
toezeggery Opheffing van onrendabele^ 
spoorlijnen eal zeer voorzichtig geschie
den. Er zal niet overhaast te werk wor
den gegaan. 

De studies over de toekomstige spoor
lijnen gaan door. Daarbij z»ï ook de 
Deltalijn worden betrokken, die door 
West-Brabant zal lopen. Opdracht tot 
een onderzoek van de toekomstige ver
voersstromen is onlangs al gegeven, zo
als al in de Eerste Kamer is medege
deeld, aldus de staatssecretaris. Het zal 
volgens de heer Keijzer zeker wêl drie 

VERWORPEN 
Een motie van de socialist Wierenga 

werd verworpen. In zijn oorspronkelij
ke motie had de heer Wierenga de r e 
gering gevraagd een aanzienlijk bedrag 
uit te trekken op de begroting voof 
1068 ter realisering van de in de tweede 
nota over de ruimtelijke ordening op
genomen taakstellende prognose voor 
het noorden des lands, zo spoedig mo
gelijk te realiseren. 

Zijn gewijzigde motie vroeg niet meer 
om een aanzienlijk bedrag op de be
groting, maar nodigde de regering uit 
in de uit te brengen nota over de ont
wikkeling van het noorden de taakstel
ling van de nota ruimtelijke ordening 
als uitgangspunt te aanvaarden. Verder 
zou 't wetenschappelijk basismateriaal 
en het daaruit voortvloeiende nieuwe 
beleid daarin moeten worden opgeno
men. 

Minister De Block van economische 
zaken meende, dat de heer Wierenga 
over het hoofd heeft gezien, dat het 
huidige regionaal industrialisatiebeleid 
in 1968 afloopt. Het nieuwe beleid kan 
dua pas in de begroting van 1969 zijn 
afspiegeling vinden. In de nota over 
het noorden, die uiterlijk 1 januari 1968 
zal verschijnen, zal de taakstellende 
prognose voor het noorden als uitgang 
punt worden genomen. Maar eerst in 
de zomer van 1968 staat vast, welke 
mogelijkheden er voor het noorden zul
len zijn, aldus minister De Block. 

in d e omgeving toe. Omstreeks 1960 is in Amsterdam sprake van 

een omslag. In de periode 1972-79 neemt het inwonertal in een 

aantal middelgrote steden in de omgeving eveneens af (Haarlem, 

Velsen, Beverwijk, Hilversum). 

In de regio Utrecht treedt in de gemeente Utrecht nog groei op in 

de periode 1960-71; in d e periode 1972-79 is ook daar sprake 

van een forse daling. Het omslagpunt in Utrecht ligt ongeveer in 

1970,10 jaar later dan in Amsterdam. In het overige deel van d e 
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provincie Utrecht neemt het inwonertal in beide perioden toe. 

In Arnhem blijft het inwonertal in de periode 1960-79 vrijwel 

constant. In de omgeving treedt een tamelijk constante groei op, 

zij het op een wat lager niveau dan in de regio Utrecht. 

De uitgroei van dorpen en steden rondom de centrumgemeenten 

veroorzaakt in de twintig jaar die hier beschouwd worden een 

verschuiving in de verhouding tussen centrumgemeente en 

ommeland. In de provincie Utrecht woont in 1960 nog bijna de 

helft van alle bewoners in de gemeenten Utrecht en Amersfoort. 

In 1980 is dit aandeel gezakt tot iets meer dan een derde 

(zie tabel 7.3). 

Tabel 7.3 Percentuele verdeling inwoners gemeentencategorieën provincie 

Utrecht, bron: CBS 

1950 1960 1980 

gem. Utrecht 

gem. Amersfoort 

totaal kernen 40-60.000 

totaal kernen 20-40.000 

totaal kernen <20.000 

totaal provincie Utrecht 

40,7 

10,8 

17,2 

11,9 

19,4 

100,0 

37,6 

11,0 

18,1 

12,6 

20,6 

100,0 

26,0 

9,6 

22,6 

17,2 

24,6 

100,0 

Het aandeel van Amsterdam in het inwonertal van het omlig

gende gebied is in 1960 nog 83%; in 1980 is dit gezakt naar 69%. 

In Arnhem en omgeving zijn de verschuivingen minder groot: 

het aandeel van Arnhem en Nijmegen samen zakt van ca 53% 

in 1960 naar 45% in 1980. 

De sterke deconcentratie in deze periode blijkt ook uit tabel 7.4, 

waarin de groei van de woningvoorraad is weergegeven. 

In alle drie gevallen groeien de grensgemeenten explosief, in 

Tabel 7.4 Groei woningvoorraad 1980 to.v. 1960 (percentage), bron: CBS 

Amsterdam 17 Utrecht 30 Arnhem 49 

grensgemeenten 97 grensgemeenten 132 grensgemeenten 90 

ROA*' + Almere 38 overige gemeenten 98 overige gemeenten 

(excl. Nijm. + Apeld.) 107 

N.Holland 49 provincie 79 2 coropgebieden 84 

Regionaal Overleg Amsterdam. 

Gelderland echter nog overtroffen door de overige gemeenten. 

Omdat de woningdichtheden (aantal woningen per ha) in het 

suburbane gebied lager liggen dan in de centrumgemeenten is 

het stedelijk ruimtegebruik daar nóg sterker toegenomen dan de 

woningvoorraad". 

Het toenemende ruimtebeslag voor de uitgroei van steden en 

dorpen wordt in de loop van de jaren zeventig steeds meer een 

strijdpunt tussen actiegroepen die het agrarische gebied groen 

willen houden en de overheid, die het zojuist aanvaarde beleid 

wil uitvoeren en de woningbouw gebundeld wil laten plaats 

vinden in groeikernen71. In Noord-Holland ontbrandt een hevige 

strijd over het al dan niet bebouwen van de Purmer, als onder

deel van 'Groot-Purmerend' (zie knipsels met krantenkoppen). 

Het is niet meer dan een voorbeeld. De ruimtelijke beperkingen 

die vooral in het westen van Nederland aanwezig zijn laten bij 

iedere grote ingreep steeds opnieuw de strijd ontbranden russen 

stad en platteland, tussen infrastructuur en ecologie en russen 

industrie en woningbouw. Ondanks deze voortdurende strijd zet 

de groei van het stedelijk ruimtegebruik zich in een hoog tempo 

voort en nemen in de loop van de jaren de gemiddelde dicht

heden af". Op het individuele niveau is de behoefte aan ruimte 

voor alle spullen, die door de welvaart binnen het bereik komen, 

zeer groot (zie ook de hoofdstukken 3 en 5). De verlaging van de 

dichtheid vertaalt zich vooral in de nivellering tussen de centrum

steden, waar de mensen vanouds dicht opeengepakt wonen, en 

Het zou gewenst zijn de toename van het stedelijk ruimtegebruik direct te laten 

zien, maar helaas zijn de cijfers van de bodemstatistiek (waarmee dat zou moeten 

gebeuren) voor tijdreeksen onvoldoende bruikbaar (zie AB-Onderzoek, 1997). 

Overigens zit aan het gebruik van dit type gegevens nog een ander bezwaar: men regi

streert weliswaar de wijziging in grondgebruik zoals op het opnamemoment gevraagd 

door het CBS, maar op welk moment die gewijzigde registratie daadwerkelijk leidt tot 

functieverandering is een heel andere kwestie. Hel bouwen van woningen op een als 

woninggebied opgegeven terrein kan ook 10 jaar later plaatsvinden. 

Drs R.J. de Wit, burgemeester van Alkmaar en later gedeputeerde en Commissaris 

der Koningin in Noord-Holland, verwoordt dat in 1972 als volgt: "De grote opgave voor 

ons gebied is en blijft het lotstandbrengen van voldoende woningen in een hoog tempo, teneinde 
aan de langzamerhand structureel wordende Woningnood het hoofd te bieden, maar daarbij een 

zodanig model voor de verstedelijking te volgen, dal onze prachtige provincie in z 'n totaliteit 

hefbaar blijft. Het slagen van de gebundelde deconcentratie is een al/solute voorwaarde voor liet 

tegengaan van ongerichte suburbanisatie" (de Wit, 1972). 

De inwonerdichtheid wordt bepaald door het aantal inwoners per ha. De verlaging 

die daarbij in de loop der jaren optreedt wordt veroorzaakt door voornamelijk drie 

factoren: de lagere gemiddelde woningdichtheid van buitenwijken en suburbs ten 

opzichte van de traditioneel hoge dichtheden in de oudere delen van centrum

gemeenten, de dichtheidsverlaging door stadsvernieuwing in de oudere stadsdelen en 

de daling van het aantal bewoners per woning. De nivellering ontstaat aan de ene kant 

door verhoging van de inwonerdichlheid buiten de centrumgemeenten als gevolg van 

de suburbanisatie en aan de andere kant door verlaging van de inwonerdichtheid in 

de centrumgemeenten. 
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het suburbane ommeland. De kaartjes met de imuonerdichtheden 

(figuren 6.9, 7.10 en 7.11) laten in 1960 nog duidelijke verschillen 

zien tussen centrumgemeente en omgeving. In 1972 is sprake van 

een sterke nivellering en in 1980 is dat in nog sterkere mate het 

geval. In de Randstad blijven nog verschillen bestaan tussen de 

centrumgemeenten en de omgeving, in Arnhem is dat in 1972 al 

niet meer het geval. Rondom de steden ontstaan steeds grotere 

gebieden die door een gemiddelde dichtheid worden gekenmerkt. 

Deze ontwikkeling hoort eerder bij een polycentrisch dan bij een 

monocentrisch stadsgewest (uitgangspunt analysetabel)"'. 

In de verhouding tussen gezinnen en liet totaal aantal huis

houdens komt in het begin van de periode 1960-1979 nog geen 

verandering: het percentage gezinnen ligt overal boven de 90%, 

ook in de grotere gemeenten (zie de figuren 6.12,7.12 en 7.13""). 

Eerst in de tweede helft van de jaren zeventig en de jaren tachtig 

wordt de variatie in huishoudensvormen groter en worden ook de 

verschillen tussen de verschillende typen stedelijke nederzettingen 

zichtbaar (zie ook hoofdstuk 5). Het percentage gezinnen is het 

laagst in Amsterdam en Utrecht; Haarlem neemt een tussenpositie 

in evenals sommige randgemeenten, zoals Amstelveen, Zeist en 

De Bilt. In Gelderland blijkt Wageningen het laagst te scoren op 

het percentage gezinnen. Daarin speelt zonder twijfel de nogal 

dominerende aanwezigheid van de Landbouwuniversiteit een rol. 

In Nijmegen zal een vergelijkbaar effect spelen (alleen iets minder 

pregnant dan in Wageningen) en in Arnhem is dit effect nog iets 

minder duidelijk aanwezig. Opvallend is de relatief hoge score 

van gemeenten als Apeldoorn en Amersfoort. 

Wat de morfologie betreft is omstreeks 1970 de situatie ten 

opzichte van 1955 duidelijk veranderd (zie figuur 7.14). De 

scheiding tussen stad en land wordt steeds minder hard, door 

allerhande bebouwing aan de rand van de steden, door het 

ontwikkelen van grote groengebieden in de stadsrand en door 

het aanleggen van wegen en spoorwegen tussen centrumstad en 

satellieten. Zo ontstaat bijvoorbeeld bij Amsterdam een half-

stedelijke zone tussen de centrumstad en Amstelveen, 

Badhoevedorp, Schiphol, Ouderkerk, Diemen, Oostzaan en 

Landsmeer'", waarin de groengebieden van het Amsterdamse 

Bij een polycentrisch stadsgewest is sprake van een sterkere taakverdeling tussen 

hoofdcentrum en subcentra. De hiërarchie is afgenomen. Daarmee samenhangend zijn 

de dichtheden ineen polycentrisch stadsgewest ten opzichte van het monocentrische 

genivelleerd. 

Figuur 7.13 heeft betrekking op het jaar 1985 (gegevens over 1980 stonden niet ter 

beschikking). 

Niet door de uitgroei van de groeikernen, omdat deze in de Amsterdamse regio 

op vrij grote afstand liggen. 
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Gelijktijdige ontwikkeling van 

steden Hoorn en Pu mierend 
uitspraak Provinciale Staten Qrï^=i=; 

Bos en later van Amstelland een plek krijgen. In de omgeving 

van Utrecht doen zich vergelijkbare processen voor, alleen is de 

ruimtelijke maat een slagje kleiner. Zowel aan de rand van de 

stad wordt in een hoog tempo gebouwd als in de gemeenten 

eromheen. Resumerend: de sterke groei van bevolking, woning

aantal en autobezit leiden in deze periode tot een sterke uitgroei 

en ruimtelijke spreiding van stedelijke activiteiten. 

Figuur 7.15 laat zien hoe deze ontwikkeling zich voortzet in de 

periode 1970-1984. Binnen dit patroon nemen de inwoner-

dichtheden in de loop van de periode af en omstreeks 1980 wordt 

een begin van differentiatie in de huishoudenssamenstelling 

zichtbaar. Deze ontwikkelingen gaan verder dan volgens de 

analysetabel hoort bij de kenmerken van het monocentrische 

stadsgewest. Een ontwikkeling in de richting van het poly-

centrische stadsgewest is hiermee ingezet. In de regio Arnhem-

Nijmegen zijn de verschillen tussen centrumstad en omgeving in 

meerdere opzichten beperkter dan in de beide andere regio's. 



7.3 Functionele en sociale clustering 

Hiervóór is vooral de sterke omvang van de deconcentratie in 

deze periode naar voren gekomen en het ontstaan van het 

stadsgewest. Door het selectieve karakter van de migratie van 

woon- en bedrijfshuishoudens krijgen allerlei onderdelen van 

het stadsgewest een meer specifieke samenstelling. 

Aan de hand van gegevens over huishoudenssamenstelling, 

inkomen en centrumontwikkeling wordt in deze paragraaf 

getracht die kleurveranderingen in kaart te brengen. Allereerst is 

het de vraag in hoeverre in de periode 1960-1979 de centrum

structuur van de verschillende regio's is veranderd. Dat gebeurt 

met behulp van de indicator: concentratie van arbeidsplaatsen. 

De figuren 7.16 en 7.17 laten zien dat er in dit opzicht opvallende 

verschillen te zien zijn tussen Amsterdam, Utrecht en Arnhem. 

In Amsterdam neemt het aantal arbeidsplaatsen gedurende de 

hele periode af, terwijl het in de omgeving toeneemt. In Utrecht 

en Arnhem is gedurende de hele periode sprake van een toe

name. Het ommeland van Utrecht en Arnhem neemt aanvan

kelijk licht af en groeit gedurende het tweede deel van de 

periode. De relatieve positie van de werkfunctie van de centrum

gemeente blijkt uit tabel 7.5. Ook hierbij wijkt Amsterdam af van 

de beide andere centrumgemeenten: een stevig verlies in 

relatieve betekenis gedurende de hele periode. Het aandeel van 

Utrecht is veel constanter, maar vertoont evenals dat van 

Arnhem een lichte achteruitgang gedurende de jaren zeventig. 

Vooral de sterke groei van de middelgrote gemeenten in de 

omgeving van de stad veroorzaakt een verschuiving in de 

krachtsverhouding van de werkcentra rond Amsterdam en 

Utrecht. In Arnhem e.o. is sprake van een veel gelijkmatiger 

verdeling van de groei over grote en middelgrote gemeenten 

(zie tabel 7.6). Daar treedt de sterkere uitgroei van middelgrote 

gemeenten pas op na 1980 (zie hoofdstuk 8). 

Tabel 7.5 Het aantal arbeidsplaatsen in Amsterdam, Utrecht en Arnhem als 

percentage van het totaal van het coropgebied, bron CBS 

1947 1960 1973 1980 

Amsterdam 

Utrecht 

Arnhem 

89 

41 

30 

86 

42 

33 

81 

45 

36 

75 

44 

35 

Tabel 7.6 De toename, c.q. afname van arbeidsplaatsen in Arnhem, Nijmegen en 

Apeldoorn en in middelgr. en kleine gemeenten1' in 2 coropgebieden in 

Gelderland, indexcijfers, 1947 is 100, bron CBS 

1947 1960 1973 1980 

Arnhem 

Nijmegen 

Apeldoorn 

middelgrote gem. 

kleine gemeenten 

100 

100 

100 

100 

100 

130 

125 

113 

117 

96 

138 

127 

127 

124 

81 

142 

130 

146 

137 

97 

Tabel 7.7 De toename, c.q. afname van arbeidsplaatsen in Amsterdam en in middel

grote en kleine gemeenten in Noord-Holland, indexcijfers, 1947 is 100, bron: CBS 

1947 1960 1973 1980 

Amsterdam 

Haarlemmermeer 

Haarlem 

Zaanstad 

middelgr. gem. N.H. 

kl. gem. N.H. 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

105 

154 

96 

117 

129 

92 

93 

229 

81 

118 

137 

81 

89 

290 

84 

124 

164 

91 

In de omgeving van Amsterdam neemt het aantal arbeids

plaatsen in de omgeving echter sterk toe; bijvoorbeeld in 

Haarlemmermeer van ca 15.000 in 1947 tot ca 53.000 in 1980, in 

Amstelveen van ca.5 tot 21.000, in Purmerend van ca 3 tot 9.000, 

in Hoorn van ca 7 tot 13.000 en in Alkmaar van ca 16 tot 25.000. 

Tegelijkertijd neemt het aantal arbeidsplaatsen in Amsterdam 

tussen 1960 en 1980 af met ca 58.000 (na een stijging met ca 

18.000 tussen 1947 en 1960). Dit proces van deconcentratie van 

arbeidsplaatsen zet zich ook daarna voort. In de periode 1960-

1979 blijft de hiërarchische opbouw van de centrumstructuur 

nog wel in stand, zij het minder sterk dan voorheen. Het aantal 

arbeidsplaatsen in de kleine gemeenten in Noord-Holland is in 

deze periode afgenomen. Tabel 7.7 laat de toename bij de 

verschillende gemeentecategorieën in Noord-Holland zien in 

indexcijfers. 

121 Middelgrote gemeenten in deze opstelling hebben in 1997 tussen 10- en 50.000 

arbeidsplaatsen, kleine gemeenten minder dan 10.000 arbeidsplaatsen. 
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Daarnaast wordt de centrumstructuur gecompliceerder door de 

opkomst van subcentra binnen de centrumgemeenten. In deze 

periode is het effect daarvan echter nog gering. De nieuwe 

subcentra in Amsterdam (Zuid-Oost, Sloterdijk) zijn in 1978 

weliswaar in opkomst, maar vormen absoluut nog geen 

bedreiging voor de binnenstad1". Deze heeft, ondanks het opge

treden positieverlies in de periode daarvoor, nog steeds een 

sterke positie in vergelijking met de andere centra (31% van alle 

arbeidsplaatsen in de gemeente). In hoofdstuk 8 wordt wat meer 

ingezoomd op de veranderingen in het stadscentrum. Hier moet 

al wel opgemerkt worden dat in de periode 1960-1980 zeer 

duidelijk sprake is van een selectief vertrek van bedrijven uit de 

binnensteden. Niet alleen de industriële bedrijven zijn dan voor 

een groot deel al weggetrokken, ook grote kantoren verlaten de 

stedelijke centra. Een onderzoek uit het midden van de jaren 

zestig naar de vestigingsvoorkeuren van verschillende typen 

bedrijven in de Amsterdamse binnenstad (de Vries Reilingh, 

1968) toont aan dat toen bij verzekeringsbedrijven al sprake was 

van een zodanig tekort aan parkeerruimte dat een deel van deze 

bedrijven een vestigingsplaats elders in de stad prefereert. Sinds 

die tijd zijn de parkeerproblemen er niet minder op geworden. 

Qua aantal arbeidsplaatsen heeft het stadscentrum dus nog wel 

een duidelijke positie, maar de samenstelling is zich aan het 

wijzigen (type bedrijvigheid, samenstelling winkelapparaat, 

recreatieve functie). Ook in Utrecht heeft het stadscentrum in 

deze periode nog een zeer sterke positie. Deze krachtsverhouding 

doet de vraag rijzen of de kwalificatie polycentrisch stadsgewest, 

die hiervóór (onder 7.2) werd gegeven aan het gebied rond 

Amsterdam tegen het einde van de periode 1960-1979, vanuit het 

oogpunt van de spreiding van arbeidsplaatsen terecht is. 

De tendens tot een dergelijke ontwikkeling is echter aanwezig. 

Een bijzonder aspect van de deconcentratie van werkgelegen

heid vormt de beperkte toename van het aantal arbeidsplaatsen 

in de groeikernen. Het achterblijven van de werkfunctie hiervan 

bezorgt een hele generatie bestuurders grijze haren en ook anno 

2000 worstelen de ver van de centrumgemeente gelegen groei

kernen (Lelystad, Hellevoetsluis) nog steeds met een achterstand

positie. Voor Alkmaar en Hoorn zijn in de volgende kaders 

In 1978 heeft het Westelijk Havengebied in Amsterdam als geheel 7% van het 

gemeentelijke aantal arbeidsplaatsen (een klein deel daarvan is dan in Sloterdijk 

gesitueerd) en Zuid-Oost heeft niet meer dan ca 1%. Op dat moment is het aantal 

arbeidsplaatsen dat verspreid is over de stad veel belangrijker, in Zuid 10%. in 

Slotervaart /Overtoomse Veld 6% en in Buitenveldert 5%. Door de snelle groei van 

de subcentra in de periode hierna gaan ze wel een grotere rol spelen. 
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enkele gegevens op het gebied van de werkgelegenheid op een 

rijtje gezet"1. 

Als ik het in het kader heb over de overlapping van de stads

gewesten van Amsterdam en Hoorn, dan is het nuttig rekening 

te houden met het schaal verschil. Het totaal aantal werkforensen 

in 1994 is in Amsterdam naar schatting ca 20 maal zo groot als in 

Hoorn en ca 11 maal zo groot als in Alkmaar. De verschillen nemen 

geleidelijk aan wel enigszins af, maar blijven toch nog heel groot. 

De volgende indicator is de verhouding tussen het aantal arbeids

plaatsen en het aantal inwoners per gemeente (figuren 6.21, 7.22 

en 7.23). Het beeld van 1960 vertoont een beginnende specialisatie 

van de drie centrumgemeenten, het handhaven van de positie 

van een oudere specifieke werkgemeente als Velsen en de opkomst 

van een nieuwe specifieke werkgemeente, Haarlemmermeer. 

Dit beeld blijft in grote lijnen gehandhaafd gedurende de periode 

1960-1979, zij het dat een groot aantal gemeenten in Gelderland, 

dat in 1960 nog op een gemiddeld niveau zat, gedurende de 

jaren zestig een specifiekere woonfunctie krijgt. De specialisatie 

van de grote steden met veel werkgelegenheid en onderwijs 

blijkt zich te handhaven en in Utrecht zelfs te versterken. 

Zoals ook onder 7.1 is vastgesteld treedt in de tweede helft van 

de jaren zeventig een duidelijke specialisatie op naar huis-

houdensvormen in de vorm van de verhouding tussen gezinnen 

en het totaal aantal huishoudens (figuren 6.12, 7.12 en 7.13). 

Waren in 1960 de verschillen in inkomen tussen de grote 

gemeenten en de omgeving daarvan nog niet erg duidelijk, dat 

gaat in de periode 1960-1979 veranderen (zie de figuren 6.23,7.24 

en 7.25). In 1974 zitten alle drie centrumgemeenten op het laagste 

niveau dat dan vóórkomt en in 1980 zijn het duidelijk eilanden 

met lage inkomens geworden. Verreweg het grootste deel van 

het omringende gebied zit op een hoger niveau. Dat heeft zonder 

twijfel te maken met de selectiviteit in de migratie, waarmee het 

deconcentratieproces gepaard gaat. Vooral gezinnen met middel

hoge inkomens vertrekken uit de centrumgemeente en zoeken 

een huis met een tuin in een suburbane kern. Het massale 

karakter van deze beweging in de decennia na 1960 zorgt ervoor 

dat de centrumgemeenten steeds meer verarmen en de sub-

in de/e twee kaders worden absolute cijfers gebruikt bij de forensenrelaties. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat de cijfers voor 1981 en 1994 een tamelijk grote 

onzekerheidsmarge kennen als gevolg van het steekproefkarakter van resp. de Arbeids

krachtentelling (1981) en de Enquête Beroepsbevolking (1994): de kleinere stromen 

zijn vanwege de onbetrouwbaarheid niet meegenomen in de gehanteerde cijfers. 



Alkmaar 

Een bijzonder aspect van de deconcentratie van werkgelegenheid vormt de toename van het aantal arbeidsplaatsen in de groeikernen. Jarenlang is het achterblijven van het aantal 

arbeidsplaatsen bij de snel groeiende beroepsbevolking gezien als een belangrijk kritiekpunt Die omstandigheid werd verantwoordelijk geacht voor het sterke forensisme vanuit de 

groeikernen op de centrumstad en de verkeersellende die daar in de ogen van deze critici mee samenhing. In die gedachtengang zit overigens de aanvechtbare veronderstelling dat 

een evenwichtssituatie tussen wonen en werken binnen de groeikern zou leiden tot veel minder woon-werkverkeer tussen groeikern en centrumgemeente. De vraag is hoe het 

werkelijk gegaan is met de werkgelegenheid in de groeikernen en welke betekenis dat heeft voor het functioneren van het stadsgewest Als voorbeeld laat ik hier de ontwikkeling 

van het aantal arbeidsplaatsen in Alkmaar zien. Alkmaar is vanaf het midden van de jaren zeventig fors gegroeid. Het tempo van de groei van Alkmaar is hoog, maar wordt nog door 

Heerhugowaard overtroffen. Die groei gaat in ieder geval tot ca 1975 ten koste van de restvan de regio. Daarna vertonen de overige gemeenten in Noord-Kennemerland ook een 

bescheiden groei van het aantal arbeidsplaatsen. Geconstateerd kan worden dat het HAL-gebied (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk) een steeds dominantere positie inneemt als 

regionaal werkcentrum. 

Figuur 7.18 Arbeidsplaatsen Alkmaar e.o.: 1947-1994, bron CBS Figuur 7.19 Toename arbeidsplaatsen Alkmaar e.o.: 1947-1994, bron: CBS 
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Het aantal werkforensen in Alkmaar neemt toe van ca 6.100 in 1971, tot ca 11.500 in 1981. Voor 1994 kan helaas niet beschikt worden over een betrouwbaar totaalcijfer van de 

werkforensen. De groei van het aantal arbeidsplaatsen geeft echter voldoende steun aan de stelling dat de centrumfunctie van Alkmaar behoorlijk is versterkt Deze versterking komt 

ook tot uitdrukking in de vergroting van het stadsgewest Alkmaar. Hij heeft echter niet geleid tot een vermindering van het aantal verkeersbewegingen tussen Alkmaar en het zuiden 

van de provincie Noord-Holland. De algemeen gangbare veronderstelling in het verleden, dat een kwantitatieve 'evenwichtssituatie' tussen wonen en werken in de groeikernen ook 

tot 'evenwicht' zou leiden op verkeersgebied blijkt te berusten op een te simpele veronderstelling. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met het gegeven dat vraag en 

aanbod van arbeid in kwalitatief opzicht op het niveau van de regio Alkmaar onvolledig op elkaar afgestemd zijn. Die kwalitatieve discrepantie maakt het begrijpelijk dat zowel het 

aantal woonforensen als het aantal werkforensen in de regio Alkmaar sterk is toegenomen. 

urbane gemeenten relatief rijker worden. Het gaat hierbij om 

gemiddelde situaties. Zo draagt de steeds groter wordende 

oververtegenwoordiging van lage inkomensgroepen in de 

centrumgemeente bij aan het verpauperingsproces van wijken en 

buurten en zorgt de toename van de één- en tweeverdieners met 

hogere inkomens er tegelijkertijd voor dat andere buurten een 

proces van 'upgrading' doormaken (zie hierover ook hoofdstuk 8). 

Zowel de verpaupering, als de reactie daarop in de vorm van 

stadsvernieuwing, als de sociale profilering passen bij de ken

merken die in hoofdstuk 2 als typerend voor 'angelsaksische' 

stedelijke gebieden zijn aangegeven. 

Het uitschuiven van de verstedelijking vindt plaats via verschil

lende trajecten. Eén van die trajecten is gebaseerd op de vraag 

van bewoners die een huis zoeken en de gemeenten die met 

aantrekkelijke nieuwbouwwoningen inspelen op deze vraag. 

Ostendorf (1988) behandelt in zijn proefschrift acht gemeenten in 
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Hoorn 

De positie van Hoorn in West-Friesland Oost is vergelijkbaar met die van Alkmaar in Noord-Kennemerland. Het is vanouds een minder belangrijk centrum dan Alkmaar, maar de 

werkgelegenheid groeit sinds ca 1975 in een hoog tempo. Veel van die werkgelegenheid is in Hoorn regionaal verzorgend van aard. De groei van Hoorn gaat, net als in de regio 

Alkmaar, aanvankelijk ten koste van de restvan de regio. Nogal wat middelgrote en kleinere bedrijven, die zich op de nieuwe bedrijfsterreinen van Hoorn vestigen, zijn in die periode 

afkomstig van kleine gemeenten in West-Friesland, omdat ze in Hoorn meer ruimte hebben om uit te groeien. Slechts weinig bedrijven in Hoorn zijn uit Amsterdam e.o. afkomstig. 

Figuur 7.20 Arbeidsplaatsen Hoorn en Kop van Noord-Holland, 1947-1994, bron: CBS Figuur 7.21 Toename arbeidsplaatsen Hoorn e.o., indexcijfers 1947-1994, bron: CBS 
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Die situatie veroorzaakt (net als in Alkmaar) een 'dubbel patroon' in de forensenrelaties: een belangrijke functie van Hoorn als regionaal centrum met een invloedsgebied dat een 

groot deel van West-Friesland Oost omvat en daarnaast een belangrijke woongemeente voor mensen die hun werk hebben in Amsterdam. Uit mondelinge informatie komt naar voren 

dat het karakter van deze twee stromen nogal verschillend is; zo zou de op Hoorn gerichte stroom werkforensen voor een groot deel bestaan uit vrouwen, die werken in de dienst

verlening. De invloedsgebieden van Amsterdam en Hoorn gaan door de geschetste ontwikkelingen elkaar steeds meer overlappen. In Hoorn is, net als in Alkmaar sprake van de 

vorming van een sterk eigen gewest Hoorn blijft daarnaast als woongemeente ook sterk georiënteerd op het zuiden van de provincie. 

het stadsgewest Amsterdam, die met suburbanisatie worden 

geconfronteerd. Samenhangend met hun ligging, samenstelling 

van de bevolking en gevestigde belangen hanteren ze verschil

lende strategieën ten opzichte van potentiële vestigers. Een 

andere weg die leidt tot een uiteengelegd stedelijk patroon ligt in 

het vertrek van bedrijven uit de centrumgemeente. De werk

nemers staan in zo'n geval voor de keuze: meegaan met het 

bedrijf of ander werk zoeken. Van deze verschillende mogelijk

heden worden hierna enkele voorbeelden gegeven in de vorm 

van kaders. 

Het is in het kader van deze studie niet mogelijk uitputtend op 

die verschillen in strategie in te gaan, maar verleidelijk is het wel. 

Uit mijn praktijkervaring weet ik dat zich in dit opzicht enorme 

verschillen tussen gemeenten voordoen. Zo is Haarlemmermeer 

het voorbeeld van een groeigemeente, die lang voordat hij tot 

groeikern wordt uitgeroepen, een sterke en continue groei ver

toont, ondanks Groene Hart-ligging en ondanks de beperkingen 

door het vliegverkeer. Bloemendaal is het complete tegendeel 

daarvan, met allerlei beperkingen voor minder draagkrachtigen 

om zich in deze gemeente te vestigen en een constante woning

nood voor deze categorie. Uiteraard heeft die houding ten 

opzichte van groei te maken met de omstandigheden, waarin de 

verschillende gemeenten zich bevinden (bijvoorbeeld de sterke 

groeiimpuls die in Haarlemmermeer steeds van Schiphol 

uitgaat), maar daarnaast spelen ook de bestaande cultuur en het 

optreden van krachtige bestuurders een belangrijke rol. De 

verschillen in ligging, cultuur, traditie en bestuur vormen naar 

mijn idee een belangrijker verklaring voor de totstandkoming 

van een stedelijk patroon, dan de 'officiële' plannen op rijks- en 

provinciaal niveau. 
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Castricum 

Castricum is het voorbeeld van een gemeente die al vóór de Tweede Wereldoorlog de omslag van tuindersdorp naar forensenplaats maakt. In 1931 wordt de spoorwegverbinding 

geëlectrificeerd en dat brengt Castricum binnen het bereik van de werkende Amsterdammers, die een rustige en betaalbare woning buiten zoeken. Het Gooi is inmiddels volgelopen 

of te duur en het eveneens op zandgrond gelegen Castricum biedt een aantrekkelijk alternatief. In figuur 7.27 is te zien dat zelfs al vanaf 1900 het aandeel van het vestigingsoverschot 

groter is dan dat van de natuurlijke aanwas, uitgezonderd tijdens de oorlogsperiode. 

Figuur 7.26 Woningbouw Castricum, naar financieringswijze, 1960-1984 

percentueel, bron: Ostendorf, 1988 

Figuur 7.27 Aandeel van natuurlijke aanwas en migratie per 10-jaarsperiode 

in Castricum 1881-1980. bron: Ostendorf, 1988 
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Na de Tweede Wereldoorlog wordt deze lijn voortgezet en de nieuwe burgemeester C.F.Smeets zet zich onvervaard in voor de wederopbouw van Castricum als forensendorp. 

Dat gaat ten koste van de tuinbouw en door hardnekkig verzet van het 'groene front' blijft 'de Zanderij', dat een villapark zou gaan huisvesten als onderdeel van een groter 

uitbreidingsplan, voorlopig als agrarisch gebied behouden. Het inwonertal neemt toe van 6625 in 1946 tot 20.184 in 1971.0e provincie perkt de uitbouw van Castricum in oostelijke 

richting in om voldoende open ruimte te houden tussen de bebouwingen van Uitgeest en Castricum (streekplan Noord-Kennemerland, 1962). Ondanks de forse bouwactiviteiten blijft 

het huisvesten van de eigen woningzoekenden een probleem. Voor deze categorie gaat het voor een groot deel om woningwetwoningen, die in te beperkte mate worden toe

gewezen. Daarom worden met de bouwondernemers afspraken gemaakt om een bepaald deel van de nieuwbouw als goedkope huurwoningen te bouwen. Deze woningen blijken 

echter voor veel autochtonen toch nog te duur te zijn. Zo schuift de gemeente zijn woningzoekendenprobleem voortdurend voor zich uit. In het begin van de jaren zeventig komt er 

een omslag in het denken. Een nieuwe structuurschets, die een uitgroei van Castricum tot 40.000 inwoners in 1990 mogelijk maakt wordt aan een uitgebreide inspraak onderworpen. 

De conclusie van de bewoners is unaniem: Castricum moet stoppen met bouwen voor de overloop en slechts uitbreiden voorzover dat voor de eigen bevolking nodig is. Het 

gemeentebestuur neemt die aanbeveling over en de woningbouw wordt vanaf dat moment gefaseerd tot uitvoering gebracht Om ervoor te zorgen dat de woningen daadwerkelijk 

aan de eigen woningzoekenden ten goede komen wordt aan de nieuw betrokken woningen een 'kettingbeding' verbonden. Dit zorgt ervoor dat de woning, als hij vrij komt, ook weer 

aan eigen bewoners of aan economisch gebondenen ter beschikking komen.Het tempo van de woningbouw neemt af vanaf de tweede helft van de jaren zeventig en een groter 

aandeel dan voorheen wordt als woningwetwoning uitgevoerd (zie figuur 7.26). Het inwonertal stabiliseert zich op ca 22.000 inwoners (Ostendorf, 1988). 

De gemeente Castricum is vanouds een op de zandgrond gelegen 

aantrekkelijk woondorp voor veel Amsterdammers (zie kader). 

In deze gemeente wordt na de oorlog de lijn van de jaren dertig 

gewoon voortgezet. In de jaren zeventig komt er een omslag als 

onder druk van de bevolking het bouwen voor beter gesitueerden 

van buitenaf grotendeels wordt beëindigd en meer voor de eigen 

ingezetenen wordt gebouwd1"'. In Heerhugowaard bestaat een 

geheel andere situatie. De polder die ter plaatse van de 'Heer 

b ' Uitsluitend bouwen van woningwetwoningen is in geen enkele gemeente 

mogelijk o.a. vanwege de grondprijs. In veel gemeenten bestaat de praktijk dat de 

duurdere bouw bijdraagt aan het verlagen van de kosten van woningwetwoningen. 
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Heerhugowaard 

Vanouds is de bevolking van Heerhugowaard overwegend Rooms-Katholiek. De bevolking neemt door een hoog geboorteoverschot sterk toe en omdat de landbouw deze aanwas 

niet kan opvangen zijn er jarenlang vertrekoverschotten. In 1880 telt de gemeente ruim 2800 zielen, in 1945 is dit, ondanks de crisistijd, de oorlog en de vertrekoverschotten gestegen 

tot ruim 6000, dan volgt een geleidelijke toename tot 6800 in 1960 en daarna begint de explosie: in 1980 wonen er 32.500 mensen en in 1998 bijna 42.000. De eigenlijke omslag vindt 

plaats in 1957, bij het aantreden van burgemeester Molleman. De toestand waarin het dorp op dat moment verkeert is bepaald niet rooskleurig. 

Figuur 7.28 Natuurlijke aanwas en migratie per 10-jaarsperiode in 

Heerhugowaard, 1881-1980, bron: Ostendorf, 1988 

Figuur 7.29 Woningbouw Heerhugowaard naar financieringswijze, 

percentueel, 1960-1984, bron: Ostendorf, 1988 
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De beroepsbevolking is laag opgeleid en werkt in hoofdzaak in de grove tuinbouw, in kleine gezinsbedrijven, waarin het opnemen van kinderen tot overbezetting leidt. De Economisch 

Technologische Dienst van de provincie voorziet in 1950 dat Heerhugowaard een expulsiegemeente zal blijven en eigenlijk geen ontwikkelingsmogelijkheden heeft (0stendorf,1988). 

Molleman voelt er niets voor om bij de pakken neer te gaan zitten en beijvert zich om woningbouwcontingenten los te krijgen en industrie naar Heerhugowaard te lokken. Tegen de 

wens van Gedeputeerde Staten in (die van mening zijn dat de industrievestiging regionaal, in Noord-Scharwoude, moet plaats vinden) wordt een industrieterrein aangelegd. Er komt 

beweging in de zaak door de vestiging van industrieën, door woningbouw, een nieuw gemeentehuis, sportterreinen, een winkelcentrum.etc. en helemaal als de switch wordt 

gemaakt naar de opvang van woningzoekenden uit het volle zuiden van de provincie. Dat is ongeveer in 1968. Tegen de functie van overloopopvanggemeente heeft de provincie geen 

bezwaar en daar haakt de gemeente gretig op in. De reistijd vanuit Amsterdam wordt, mede door de verbetering van het wegennet (Coentunnel) en de aanwezigheid van een goede 

treinverbinding, terug gebracht tot drie kwartier. Hoogovens is blij met de woningproductie voor de werknemers. Met deze wind in de zeilen wordt in hoog tempo gewerkt aan het 

eerstvolgende doel: 45.000 inwoners in 1980. Er worden voornamelijk eengezinswoningen gebouwd in een dichtheid van ca 25 woningen per ha. Nadat de Raad en ook GS hebben 

ingestemd met deze uitgroei, vinden B&W dat de tijd gekomen is om over de uitgroei na 1980 met de bevolking van gedachten te wisselen. Het is 1973, de inspraak komt op en de 

bevolking wil serieus genomen worden. Net als in Castricum en Purmerend ontstaan steeds meer twijfels aan de wenselijkheid van massale overloop. Dat leidt er toe dat het 

bouwtempo in de daarop volgende jaren wordt gematigd. In 1975 besluit de raad de 'Oostertocht' slechts voor de natuurlijke aanwas te bestemmen. De verantwoordelijke wethouder 

treedt af. De provincie haakt op deze twijfel binnen de gemeente in en stelt een lager tempo van de woningbouw voor dan aanvankelijk was afgesproken en een maximum van 35.000 

inwoners. Het rijk heeft inmiddels de Verstedelijkingsnota (1975/76) uitgebracht en gaat nog een stap verder dan de provincie: maximaal 30.000 inwoners. Dat betekent nog twee jaar 

bouwen voor de overloop en daarna alleen voor eigen behoefte. In 1980 neemt burgemeester Molleman afscheid van een niet-erkende groeikern, met een nieuw centrum dat te 

groot is gepland en excentrisch is gelegen. De niet voor woningbouw in aanmerking komende grond in het plan Oostertocht wordt aan Staatsbosbeheer verkocht, dat er het duurste 

bos van Nederland aanlegt. De gemeente zit met een financiële kater van 15 miljoen gulden (Ostendorf, 1988). 

Huygen Waard' in 1630 wordt aangelegd is landbouwkundig 

onaantrekkelijk. Daardoor blijft Heerhugowaard vanouds qua 

welvaart achter bij de Beemster, Purmer en Schermer. In de 

eerste tien jaar na de oorlog is sprake van dezelfde negatieve 
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De verhuizing van Amsterdam Chemie Farmacie 

In 1971 verhuist het farmaceutische bedrijf 'Amsterdam Chemie Farmacie (ACF)' 

van Amsterdam naar Maarssen. Twee doctoraalstudenten sociale geografie, 

E.M.J. Brugge en H.J.M. Bunt onderzoeken hetverhuisgedrag van de werknemers. 

Achtergrond van die belangstelling ligt in hun veronderstelling dat in Nederland, 

net als in de Verenigde Staten, selectieve migratieprocessen optreden, zoals o.a. 

onderzocht door Davidoff en Gold in 1970. Het beeld dat Davidoff c.s. oproepen is 

als volgt: "De minst welvarende groepen in de maatschappij kunnen alleen wonen 

in de grote steden, omdat daar voldoende goedkope woningen voor hen zijn. Hun 

aantal daar neemt dan ook toe, zowel in absolute als in relatieve zin. De werk

gelegenheid voor hen in de steden neemt echter niet toe, maar is in steeds 

grotere mate te vinden in de suburbs. Doordat deze groepen geen toegang 

hebben tot de woningmarkt in de suburbs en bovendien de afstand tussen wonen 

in de stad en werken in de suburbs niet te overbruggen is, zijn ze niet in staat van 

die werkgelegenheid gebruik te maten. "Brugge en Bunt vinden bij hun case-study 

dat die werknemers die het verst van de nieuwe bedrijfslocatie wonen naar 

verhouding het meest ontslag nemen of verhuizen. De laagstbetaalden reageren 

het sterkst en wel voornamelijk door ontslag te nemen. Daaruit concluderen ze dat 

een grote woon-werkafstand voor déze groep op de meeste bezwaren stuit. Die 

bezwaren liggen in het geval van ACF waarschijnlijk niet in de kosten van de 

pendel, omdat het bedrijf voor vervoer zorgt maar in andere factoren (bijvoorbeeld 

in de reistijd of in psychologische factoren). In ieder geval waren in Maarssen e.o. 

weinig geschikte woningen te vinden voor de laagstbetaalden. 

Deze bevindingen brengen de onderzoekers ertoe te veronderstellen dat de 

verplaatsing van bedrijven als ACF bij kunnen dragen aan het vergroten van de 

verschillen in inkomen tussen de bevolking van de centrale stad en die van zijn 

suburbane omgeving: De laagstbetaalden blijven wonen in Amsterdam en zoeken 

daar nieuw werk en de werknemers met hogere inkomens blijven in dienst van het 

bedrijf. Deze laatste categorie zal vermoedelijk in een later stadium verhuizen naar 

de suburb in de omgeving van het bedrijf. 

Nu, in het jaar 2001, kan bij dit onderzoek de kantttekening worden geplaatst dat 

de bevolkingssamenstelling in de suburbs inmiddels een grotere verscheidenheid 

heeft gekregen dan in de jaren zeventig bestond (zie hoofdstuk 8). Dat neemt 

echter niet weg dat het hier beschreven mechanisme nog steeds aanwezig is. 

De aanwezigheid van goedkope woningen is in de centrumgemeenten nog steeds 

groter dan in de meeste omliggende gemeenten, al zijn er aanwijzingen dat delen 

van voormalige groeikernen in dit opzicht voor meer spreiding zullen gaan zorgen. 

spiraal als in hoofdstuk 6 beschreven voor West-Friesland. 

Als kleigemeente is Heerhugowaard veel minder vanzelfsprekend 

in trek bij forensen uit het zuiden van de provincie dan Castricum. 

Vanaf 1957 komt daar, vooral door het optreden van een krachtige 

burgemeester, verandering in door de vestiging van industrie. 

In het midden van de jaren zestig wordt die koers verlaten en 

bewust gemikt op het aantrekken van forensen (zie kader). 

Deze verschillen in strategie dragen bij aan het ontstaan van een 

groeiende differentiatie van gemeenten, doordat bewust gemikt 

wordt op het type inwoners en het type bedrijvigheid, dat past bij 

de concurrentiepositie van de gemeente. 

De toenemende differentiatie van gemeenten wordt ook bevor

derd door bedrijfsmigratie. Daarover gaat het volgende kader. 

Bij de verhuizing van een bedrijf uit een centrumgemeente 

verdwijnt niet alleen het bedrijf als stukje stedelijke activiteit uit 

dat centrum, maar ook de werknemers kunnen besluiten mee te 

verhuizen naar de nieuwe vestigingsplaats. In hoeverre ze dit 

doen en welke omstandigheden van invloed zijn op die keuze 

wordt hierna besproken voor een farmaceutisch bedrijf dat 

verhuist van Amsterdam naar Maarssen. 

7.4 Interactie-structuur 

Net als in hoofdstuk 6 gaat het in de paragraaf over de interactie

structuur om de veranderingen in de belangrijkste verkeersnet-

werken en de lengte en de veelsoortigheid van de verplaatsingen. 

Om een beeld te krijgen van de aard van het dagelijkse 

verplaatsingspatroon wordt allereerst het forensisme bekeken. 

Het patroon van het forensisme geeft een zekere indruk van de 

woon-werkrelaties (voorzover die de gemeentegrens over

schrijden). Het forensisme neemt in de periode I960-'79 sterk toe 

en dat leidt tot een toename van het aantal woongemeenten dat 

op werkgemeenten is georiënteerd (zoals blijkt uit de tabellen 

7.8 en 7.9). Komen er echter ook werkcentra bij en leidt dat tot 

een polycentrisch stadsgewest en tot veranderingen in het 

patroon van de dagelijkse verplaatsingen? 

Het antwoord op die vraag is dat een begin van versterking van 

een aantal middelgrote centra zichtbaar is, zoals in het voorbeeld 

van de omgeving van Utrecht in de tabellen 7.8 en 7.9 en in de 

figuren 6.25, 7.30 en 7.31 te zien is"". Deze verandering gaat 

samen met een opvallende wijziging in het wegenstelsel. In 1960 

is nog voor het grootste deel sprake van het traditionele stelsel 

De forensenstromen gericht op de verschillende werkgemeenten worden 

zwaarder; dat blijkt o.a. uit figuur 7.28 (1981). De interpretatie daarvan wordt echter 

bemoeilijkt doordat twee verschijnselen door elkaar heen spelen: De toename van het 

aantal forensen en het grover worden van het patroon van de gemeenten door de 

samenvoeging ervan. Dit laatste heeft tot gevolg dat allerlei kleine stroompjes (zoals 

uit figuur 6.25 blijkt) tot enkele grotere stromen worden samengevoegd. 
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Tabel 7.8 Werkforensen Utrecht 1960 en 1981, bron: CBS, VT1960en AKT 1981 

Aantal werkforensen als percentage v.d. plaatselijke beroepsbevolking 

Bilt, de 

Breukelen 

Bunnik 

Cothen 

Culemborg 

1960 

25% 

11% 

29% 

Driebergen-Rijsenhout 

Everdingen 

Harmeien 

Houten 

Jutphaas 

Kockengen 

Leersum 

Linschoten 

Lopik 

Maarn 

21% 

22% 

32% 

16% 

1981 

29% 

16% 

24% 

16% 

16% 

15% 

21% 

30% 

11% 

13% 

30% 

Maarssen 

Maartensdijk 

Montfoort 

Nieuwegein 

Odijk 

Oudewater 

Schalkwijk 

Vianen 

Vleuten-de M. 

Vreeswijk 

Werkhoven 

Willeskop 

Wijk bij Duurstede 

IJsselstein 

Zeist 

1960 

21% 

22% 

19% 

43% 

18% 

17% 

18% 

35% 

22% 

13% 

10% 

12% 

18% 

10% 

1981 

34% 

28% 

39% 

10% 

24% 

34% 

24% 

18% 

Tabel 7.9 Werkforensen Hilversum, Veenendaal, Zeist, Amersfoort, 1960,1981 

bron: CBS, VT1960 en AKT 1981 

Aantal werkforensen als percentage v.d. plaatselijke beroepsbevolking 

Hilversum 

Ankeveen 

Blaricum 

Baarn 

'sGraveland 

Huizen 

Kortenhoef 

Laren 

Maartensdijk 

NederhorstdenB. 

Eemnes 

Loosdrecht 

1960 

17% 

22% 

27% 

10% 

14% 

23% 

1981 

18% 

12% 

17% 

13% 

17% 

10% 

20% 

28% 

Veenendaal 

Renswoude 

Rhenen 

Zeist 

Driebergen 

Odijk 

Amersfoort 

Bunschoten 

Hoogland 

Hoevelaken 

Leusden 

Soest 

Stoutenburg 

1960 

15% 

19% 

13% 

13% 

23% 

27% 

25% 

24% 

1981 

11% 

15% 

15% 

12% 

25% 

30% 

10% 

met gelijkvloerse kruisingen en hier en daar een klein Stukje 

autosnelweg. In 1980 is over het gehele land een netwerk van 

autosnelwegen tot stand gebracht (zie figuur 7.32). Tegelijkertijd 

is, onder invloed van het opkomend milieubesef, de weerstand 

tegen de auto sterk toegenomen. Dat heeft echter, althans in deze 

periode, de opkomst ervan niet zichtbaar kunnen remmen. 

Het aantal kilometers rijksweg neemt toe van 517 in 1960 tot 

2.159 in 1980 (Scheele, 1994). Bij het spoorwegnet is, zoals dat ook 

in de voorgaande fase het geval was, geen sprake van grote 

veranderingen, hoogstens van de aanleg van enkele stations en 

van één nieuwe lijn: de Schiphollijn. 

De toenemende betekenis van verplaatsingen per auto brengt 

met zich mee dat ook het patroon van die verplaatsingen een 

verandering ondergaat. Openbaar vervoersverbindingen kennen 

in overwegende mate een radiaal patroon, gericht op het 

centrum van de stad of het stadsgewest. Autoverplaatsingen 

leiden op den duur tot een tangentieel patroon, bestaande uit 

haaks op elkaar staande wegen (soms wordt ook de term grid-

structuur daarvoor gebruikt). De vraag is nu, of door de 

toegenomen autoverplaatsingen, het bestaande radiale patroon 

van de verplaatsingen al is omgevormd tot een tangentieel 

patroon. Vermoedelijk is dit in deze fase (nog) niet het geval, 

omdat de centra van werkgelegenheid en voorzieningen nog 

tamelijk sterk geconcentreerd zijn. Weliswaar zijn nieuwe centra 

in opkomst, maar deze zijn nog niet van een zodanige impor

tantie dat ze het patroon al op z'n kop kunnen zetten17'. 

Het verdringen van de andere vervoermiddelen door de auto 

wordt o.a. geïllustreerd door tabel 7.10, waarin modal-split-

gegevens voor het gewest Amsterdam zijn weergegeven. 

Tabel 7.10 Modal split gewest Amsterdam, bron: ROA: Reg.V&V-plan 1993 

jaar openb.vervoer auto (brom)fiets/overig 

1971 

1991 

66,5 

41,1 

22,0 

15,5 

46,3 

60,0 

18,0 

12,6 

18,0 

De opkomst van meerdere werkcentra binnen het bereik van werknemers vormt 

uiteraard slechts één van de vele factoren die leiden tot een meer gecompliceerd ver

plaatsingspatroon (zie ook hoofdstuk 5,factoren die de bewegingsvrijheid 

beïnvloeden). 
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Tabel 7.11 Werkforensen centrumgemeenten N o o r d - H o l l a n d , 1960 en 1981, 

bron: CBS.VT-1960 en AKT-1981 

1960 1981 groei-index 1981/60 

AMSTERDAM 

HAARLEMMERMEER 

HAARLEM 

VELSEN 

HILVERSUM 

AMSTELVEEN 

ALKMAAR 

HOORN 

AALSMEER 

BEVERWYK 

PURMEREND 

subtotaal 

47514 

11547 

7589 

12669 

5487 

1910 

4069 

1126 

1556 

2198 

884 

96549 

110678 

23069 

17823 

20429 

15067 

12883 

11546 

6417 

4991 

7833 

3479 

234215 

2,3 

2,0 

2,3 

1,6 

2,7 

6,7 

2,8 

5,7 

3,2 

3,6 

3,9 

2,4 

Schaalvergroting ziekenhuizen 

Op grond van de modemiseringstendens in de jaren zestig wordt het ziekenhuis

apparaat gedurende de jaren zeventig en tachtig grondig vernieuwd. Dit gaat 

gepaard met processen van concentratie en schaalvergroting, vanaf 1971 wettelijk 

ingekaderd in de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. Ziekenhuizen tot 150 bedden staan 

vanaf het begin van de jaren tachtig onder druk. Categorale ziekenhuizen 

(gespecialiseerde ziekenhuizen) moeten volgens een handleiding bij de wet uit 

1979 verdwijnen omdat er geen samenspel tussen de diverse gezondheidszorg

voorzieningen bestaat, waardoor een efficient gebruik van kostbare apparatuur en 

centrale voorzieningen niet goed mogelijk is.Bijgaande grafiek laat zien dat in de 

periode 1970-1997 het aantal ziekenhuizen verminderd is van 198 in 1970 tot 143 in 

1997. Het gemiddeld aantal bedden per ziekenhuis neemt gelijkertijd toe van 296 

tot 407 (Stijnenbosch, 1983, CBS, 1999). Deze schaalvergroting gaat gepaard met 

het opheffen van een aantal kleine ziekenhuizen in de oudere stadsdelen en het 

bouwen van nieuwe grote ziekenhuizen aan de rand van de stad (bijvoorbeeld 

AMC in Amsterdam-Zuid-Oost en AZU in Utrecht-Uithof). 

Figuur 7.33 Schaalvergroting ziekenhuizen Nederland 1970-1997 

Tabel 7.12 Werkforensen centrumgemeenten Utrecht en Gelderland (ged.), 1960 en 

1981, bron: CBS.VT-1960 en AKT-1981 

UTRECHT 

AMERSFOORT 

ZEIST 

VEENENDAAL 

subtotaal 

ARNHEM 

APELDOORN 

EDE 

WAGENINGEN 

BARNEVEL0 

HARDERWYK 

subtotaal 

1960 

15898 

4558 

3602 

2440 

26498 

13489 

2314 

2136 

2264 

1032 

691 

21926 

1981 

52597 

12613 

8867 

3370 

77447 

28270 

10660 

5557 

4287 

2702 

2663 

54139 

groei-index 1981/60 

3,3 

2,8 

2,5 

1,4 

2,9 

2,1 

4,6 

2,6 

1,9 

2,6 

3,9 

2,5 

181 Door hel ontbreken van betrouwbare gemeentelijke totaalcijfers over woon-

forensen voor de jaren 1981 en 1994 beperk ik mij tot het weergeven van de groei bij 

de werkforensen. 
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Deze schaalvergroting lijkt betrekkelijk beperkt, toch zijn de gevolgen ervan voor 

de af te leggen afstanden en het gebruik van de auto in veel gevallen groot. 

Zo constateert Buit (Kwee e.a., 1979) dat de verplaatsing van het Academisch 

Ziekenhuis Utrecht van de binnenstad naar de Uithof tot een stijging leidt van het 

aandeel van de auto bij alle woon-werkverplaatsingen van 25,5% vóór de 

verplaatsing tot 58,3% erna; in autokilometers gerekend bedraagt de toename 

3,62 tot 9,91 miljoen (en dat heeft dan alleen nog maar betrekking op het woon

werkverkeer van het personeel). Soortgelijke processen hebben zich vermoedelijk 

in veel steden en regio's voorgedaan. 
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Voor Nederland als geheel neemt russen 1971 en 1981 het per

centage mensen dat de auto neemt voor de dagelijkse reis naar 

het werk toe van 28 tot 47% (MuConsult, 1998). Samenhangend 

met de steeds grotere beschikbaarheid van de auto, de toe

genomen deconcentratie van wonen en bedrijvigheid en de 

schaalvergroting bij tal van voorzieningen neemt in deze periode 

de dagelijkse verplaatsingsafstand waarschijnlijk fors toe. 

Die toename blijkt ook uit de sterke toename van het forensisme: 

met een factor 2 tot 6 in twintig jaar tijds (zie de tabellen 7.11 en 

7.12). 

Eén van de factoren die aanleiding geven tot de sterke toename 

van het aantal verplaatsingen in deze periode is de schaal

vergroting bij tal van gebouwen voor kantoren en voorzieningen. 

Als voorbeeld van dit soort processen wordt in het kader de 

schaalvergroting bij ziekenhuizen behandeld (bronnen: 

Stijnenbosch (1983), CBS (1999)). Ik beperk me tot één voorbeeld, 

maar gedurende de jaren zeventig en tachtig heeft zich een hausse 

aan fusies en schaalvergrotingen voorgedaan bij onderwijs

instellingen, gemeentelijke kantoren, sportvoorzieningen, 

kranten, verzekeringsmaatschappijen, banken, accountants

kantoren, etc. Het effect hiervan op het verplaatsingsgedrag is, 

voorzover ik weet, nooit systematisch in kaart gebracht, maar het 

moet aanzienlijk zijn. 

7.5 De schaal waarop het relatienetwerk van het 
stedelijk gebied functioneert 

De stormachtige groei en deconcentratie van het wonen in de 

periode 1960-1979 doet niet alleen de centrumsteden buiten hun 

traditionele begrenzing treden, er ontstaat een compleet ander 

stedelijk patroon. De itwloedsgebieden van de drie centrum

gemeenten Amsterdam, Utrecht en Arnhem ,die in 1960 al 

omvangrijk waren, nemen in de periode tot 1980 nog behoorlijk 

toe (zie de figuren 7.34 en 7.35). Dat geldt echter ook en 

misschien nog wel in sterkere mate, voor de invloedsgebieden 

van allerlei middelgrote centra, zoals Alkmaar, Hoorn, 

Purmerend, Zaandam, Haarlem, Hilversum, Amersfoort, 

Veenendaal en Apeldoorn. Vanuit dit aspect gezien kan 

vastgesteld worden dat gedurende de jaren zeventig een 

stadsgewest ontstaat dat door een beginnend polycentrisme 

wordt gekenmerkt. Voormalige groeikernen en andere middel

grote steden groeien uit tot eigen centra in een groter stedelijk 

gebied. De hoofdcentra handhaven weliswaar min of meer hun 

positie, maar er ontstaan concurrenten in de naaste omgeving. 

Dit brengt tevens met zich mee dat de invloedsgebieden elkaar in 

steeds sterkere mate gaan overlappen (zie figuren 7.36 en 7.37). 

Dit komt niet overeen met het gestelde in de analysetabel. Het optreden 

van kenmerken als deze, die bij een poli/centrisch stadsgewest horen, 

beschouw ik als aanwijzingen dat sprake is van een overgangssituatie 

van stadsgewest naar stedelijk veld. Overigens wordt in een publi

catie uit 1969 de vervlechting van pendelrelaties reeds voor het 

jaar 1960 aangetoond en daarmee de tendens in de richting van 

een polycentrisch stadsgewest (Planologisch en Demografisch 

Instituut-UvA, 1969). Dit stedelijke patroon leidt, in samenhang 

met sterker individueel bepaalde dagtrips van de bewoners, tot 

een gecompliceerder verplaatsingspatroon. In deze nieuwe 

constellatie spelen de opkomende middelgrote centra een sleutel

rol. Een voorbeeld van een dergelijk centrum isBarneveld, 

gelegen op de rand van de Veluwe en de Gelderse Vallei. 

Ter illustratie wordt in het kader op de volgende pagina op deze 

gemeente ingezoomd. 

Het functioneren van stedelijke gebieden als stadsgewest wordt 

in het midden van de jaren zeventig niet alleen als een fait 

accompli beschouwd, maar ook als eindsituatie. Dat brengt de 

beleidsmakers bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Ruimtelijke ordening ertoe een "definitieve" oplossing voor het 

probleem van de regionale samenhangen te zoeken in de vorm 

van bestuurlijke gewesten (zie kader). Het polycentrisme, waar 

de opkomst van middelgrote centra als Barneveld mee samen

hangt, zal hierna een belangrijke factor blijken om stadsgewesten 

te doen opgaan in stedelijke gebieden met een meer complexe 

structuur. 
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Barneveld 

Barneveld is het voorbeeld van een gestaag groeiende gemeente op de Veluwe, met een toenemende centrumfunctie in de loop van de jaren. Het aantal inwoners is in 1998 

2,5 maal zo groot als in 1950 (ca 47.000). De groei wijkt weinig af van de meeste andere middelgrote gemeenten op de Veluwe; alleen Harderwijk groeit duidelijk sneller. 

Figuur 7.38 Inwonertal grootste gemeente Veluwe 1950-1997, bron: CBS Figuur 7.39 Arbeidsplaatsen grootste gemeenten Veluwe, 1947-1997, bron: CBS 
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Het aantal arbeidsplaatsen wordt in de periode 1947-1997 verdubbeld tot ca 17000. Deze toename van de werkgelegenheid is ook terug te vinden in de toename van de op Barneveld 

gerichte forensenstroom: van ruim 300 in 1947 tot ca 2400 in 1994 (vanwege het steekproefkarakter van de cijfers uit 1981 en 1994 zijn hier de kleinere stromen uit weg gevallen, 

hetgeen leidt tot een onderschatting van de forensenrelaties in die jaren). Het aantal woonforensen in Barneveld ligt veel lager. Ze werken voornamelijk in Ede en Apeldoorn. De 

verhouding qua werkgelegenheid tussen de grotere middelgrote gemeenten (Apeldoorn, Ede) en de kleinere middelgrote gemeenten verschuift in de periode 1947-1997 heel licht in 

de richting van deze laatste categorie. Van een sterke deconcentratie van werkgelegenheid is in dit gebied dan ook geen sprake. Wel worden de onderlinge relaties binnen het 

gebied veel groter. Dat is o.a. af te meten aan de toename van het forensisme. In de periode 1947-1994 is het aantal werkforensen van de grootste gemeenten in de beide Gelderse 

coropgebieden gemiddeld vervijfvoudigd. 

Tabel 7.13 Werkforensen centrumgemeenten Gelderland, 1947,1971,1994, bron: CBS 

werkforensen 

ARNHEM 

APELDOORN 

EDE 

WAGENINGEN 

VEENENDAAL 

BARNEVELD 

HARDERWYK 

totaal 

1947 

6016 

595 

1208 

871 

1447 

328 

202 

10667 

1971 

18113 

4408 

2059 

2912 

2415 

1040 

1213 

32160 

1994 ve 

27430 

9180 

5770 

3640 

2750 

2420 

2270 

53460 

rhouding 1947/1994 

4,6 

15,4 

4,8 

4,2 

1,9 

7.4 

11,2 

5,0 

De toenemende werkfunctie van Barneveld heeft het aanvankelijk agrarische dorp 

veranderd in een modern zakelijk vestigingsmilieu. Anno 2000 is de landbouw (incl. 

de industriële dienstverlening) weliswaar nog steeds oververtegenwoordigd 

vergeleken met het Nederlandse gemiddelde, maar de dominantie van het verleden 

is verdwenen (10% van de werknemers). In de huidige sectorverdeling valt vooral 

het hoge aandeel van de handel op (23% van de werknemers). Barneveld is erg in 

trek als vestigingsplaats, maar de mogelijkheden om daar door aanbod van 

bedrijventerrein op in te spelen zijn beperkt omdat de gemeente zich, volgens de 

provincie Gelderland, moet beperken tot het zgn.'subregionale niveau'. Dat wil 

zeggen dat zij zich moet richten op het huisvesten van locale bedrijven en op een 

regionale steunfunctie (Barneveld, 2000). Dat beleid wordt vertaald in de omvang 

van nog toe te voegen bedrijfsterrein. Na een aanvulling met nog 40 ha (per nov. 

2000 is nog slechts 3 ha niet uitgegeven) is het einde wel zo ongeveer in zicht 

volgens mededelingen van de gemeente. 
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Gewestvorming 7.6 Samenvatting bevindingen en conclusies 

De schaalvergroting bij de grote steden heeft geleid tot een grote variatie aan 

voorstellen voor bestuurlijke reorganisatie. In het midden van de jaren zeventig ontstaat 

een nieuwe variant de gewestelijke indeling van Nederland. De maakbaarheid van 

Nederland staat na het aantreden van het kabinet Den Uyl hoog in het vaandel en 

minister De Gaay Fortman (ARP) spreekt de wens uit om te komen tot de aanwijzing van 

gewesten van bovenaf. In 1974 komt een 'Concept Structuurschets voor de Bestuurlijke 

Indeling' tot stand, waarin Nederland wordt ingedeeld in 44 gebieden op basis van 

stedelijke verzorgingsgebieden (nodale regio's). Daarbij wordt aangesloten bij studies 

van Buursink en Keuning uit 1971. In de structuurschets wordt aangegeven dat het in 

gewenste banen leiden van de verstedelijking een van de belangrijkste taken van de 

nieuwe bestuurseenheden moet zijn: "Belangrijk zijn daarbij de elementen gebundelde 

deconcentratie, differentiatie vanhetwoonmilieu, het tegengaan van niet wenselijke 

suburbanisatie, stadsvernieuwing in de stedelijke gebieden en de opbouw van een 

hiërarchisch kernenpatroon (rangorde van kernen). De mate waarin deze... 

doelstellingen... zullen kunnen worden gerealiseerd, is voornamelijk afhankelijk van de 

ruimtelijke organisatie van het daarmee belaste overheidsbestuur". 

De indruk wordt gewekt dat, als het bestuur maar op de juiste schaal wordt inge

richt het allemaal wel goed zal komen met het ruimtelijke beleid. Ik vind het 

interessant dat in de jaren zeventig uitgegaan wordt van het idee dat 'het stads

gewest' het eindstation is van de stedelijke ontwikkeling. Men realiseert zich 

onvoldoende hoe dynamisch de ruimtelijke ontwikkeling is (misschien een les voor 

nu). Op welke wijze de genoemde ruimtelijke doelstellingen bereikt zouden moeten 

worden wordt in deze concept- structuurschets niet duidelijk, aangezien niet op 

taken en bevoegdheden wordt ingegaan. Dat gebeurt wél in het daarop volgende 

regeringsvoorstel: 'Het Concept- ontwerp van Wet Reorganisatie Binnenlands 

Bestuur' in juli 1975. Hierin worden de bestaande provincies en de plannen voor de 

44 gewesten als het ware in elkaar geschoven tot 26 mini-provincies met een 

uitgebreid takenpakket Het belangrijkste argument voor het ineenschuiven is het 

voorkomen van een vierde bestuurslaag. In plaats van schaalvergroting van de 

locale overheid wordt nu dus gesproken over verkleining van de provincie. Na de val 

van het kabinet Den Uyl in 1977 en de opvolging van de Gaay Fortman door Wiegel 

op Binnenlandse Zaken wordt het takenpakket van de toekomstige 'provincies - nieuwe 

stijl' verder uitgekleed en neemt het aantal voorgestelde provincies af van 26 via 17 

naar 12. Uiteindelijk wordt in 1986 alleen de provincie Flevoland gevormd. De berg 

heeft een muis gebaard. Met het aantreden van het kabinet Lubbers in 1982 met 

Rietkerk als minister van Binnenlandse Zaken lijkt de territoriale reorganisatie van 

het binnenlandse bestuur definitief van de baan te zijn. In plaats van gewestelijke 

besturen of provincies - nieuwe stijl pleit Rietkerk voor gemeentelijke herindeling en 

samenwerking op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Na decennia 

gediscussieerd te hebben over regionale bestuursvormen zijn we terug bij de 

Thorbeckiaanse driedeling in rijk, provincies en gemeenten (Van der Veer, 1997). 

De periode 1960-1979 wordt door een sterk groeiende welvaart 

gekenmerkt en in een groot deel van deze periode ook door een 

sterk geloof in de vooruitgang en de maakbaarheid van de 

samenleving. De toenemende individuele bestedingsmogelijk

heden vertalen zich in het gebruik van steeds meer ruimte en een 

snelle opkomst van de auto. Dat leidt tot een sterke deconcen

tratie van stedelijke activiteiten en het tot stand komen van 

stadsgewesten. Dat patroon komt overeen met de angelsaksische 

ervaringen die in de hoofdstukken 2 en 3 zijn beschreven. Het tot 

uitvoering brengen van het groeikernenbeleid uit de Tweede en 

Derde Nota lukt tot op zekere hoogte omdat een organisatie

structuur wordt gecreëerd waaraan de verschillende overheids

lagen meewerken en ook omdat het lukt voldoende financiële 

steun van de betrokken ministeries te verkrijgen. Overigens kan 

niet worden gezegd dat het groeikernenbeleid volledig is 

geslaagd (v.d. Cammen & de Klerk, 1986, Dieleman & Musterd, 

1992). Allereerst manifesteert zich een probleem dat in het 

vervolg nog sterker naar voren zal komen: verschillende 

gemeenten ontwikkelen steeds meer een eigen karakteristiek1"", 

maar bij een centrale sturing wordt met die verschillen geen 

rekening gehouden: het generieke beleid van het rijk pakt 

verschillend uit voor verschillende plaatselijke situaties. Zo heeft 

het generieke groeikernenbeleid positieve effecten voor bijvoor

beeld Houten en Zoetermeer, maar blijkt het onvoldoende te 

werken voor Lelystad en Hoorn. Deze laatste twee gemeenten 

ontwikkelen onvoldoende eigen groeikracht en zodoende 

ontstaat een 'mismatch' tussen bevolking en werkgelegenheid. 

Ten tweede hebben de groeikernen de groei van de kleine 

kernen niet kunnen voorkomen; in het bijzonder in het Groene 

Hart groeien deze als kool in deze periode. Een derde onvoor

zien effect van het groeikernenbeleid is de verpaupering van 

oudere delen van de centrumgemeenten, de verschraling van de 

voorzieningen en het eenzijdiger worden van de samenstelling 

van de centra. Overigens kan het specifieker worden van 

voorzieningen in de centra ook positief uitgelegd worden in het 

licht van de toenemende differentiatie van centra (zoals past in 

Zoals mei de toenemende welvaart de voorkeuren van individuen zich steeds 

duidelijker manifesteren, zo lijkt dat ook het geval te zijn met gemeenten. Gebruik 

makend van ligging, historie, bevolkingssamenstelling en centrumfunctie streven zij 

naar profilering en identiteit, ruim voordat het woord city-marketing bestaat. Dit leidt 

in de fase van het stedelijk veld tof versterking van de bestaande differentiatie 

(Vijgen e.a, 1992). 
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een ontwikkeling in de richting van het stedelijk veld). Door de 

overheid worden deze ontwikkelingen echter vooral als achteruit

gang beleefd. Een achteruitgang die misschien niet geheel te 

wijten is aan het overheidsbeleid, maar op zijn minst heeft dit er 

sterk aan bijgedragen. Dat geldt ook voor de sterke nadruk die 

bij de stedelijke expansie op het vervoer per auto komt te liggen 

en voor het achterblijven van het openbaar vervoer. Het leidt tot 

een steeds minder in de hand gehouden vervoerspatroon en 

omvangrijke files in de jaren tachtig en daarna. De reactie op het 

expansiebeleid in de vorm van het compacte stad-beleid komt 

van het locale niveau (van de centrumgemeenten) en het duurt 

tot 1983 voor daar vanuit het rijk op gereageerd wordt. Zoals de 

mondigheid van de burger toeneemt, zo is dat ook het geval met 

de gemeenten. De eenheid in beleid bij de verschillende bestuurs

lagen, zoals die bestond in de jaren vijftig is verdwenen en de 

afstand tussen 'Den Haag' en de regio's toegenomen. Zo blijken 

gemeenten zich wat hun groeiambities betreft niet zo gemakkelijk 

te voegen naar de richtlijnen van het rijk en de provincies blijken 

slechte waakhonden te zijn van het rijksbeleid. Dit blijkt onder 

andere uit de sterke groei in het Groene Hart (Ottens, 1976). De 

blokjeskaart (uit de Tweede Nota) geeft weliswaar een 

nauwkeurig lange-termijnbeeld, maar dat beeld (voor het jaar 

2000) is niet in een korte termijn-planning vertaald, zodat aan 

provincies en gemeenten een grote interpretatievrijheid wordt 

gegeven. Gemeenten gebruiken die vrijheid op een manier die 

past bij hun eigen groeistrategieën. Bovendien slagen ze er in 

veel gevallen in begrip voor hun groeistreven te vinden bij de 

provincie (de goedkeurende instantie voor de bestemmings

plannen). Dat leidt tot een sterker ruimtelijk gespreide groei dan 

overeen komt met het rijksbeleid.ln de hierna weergegeven 

tabel 7.14 zijn per kenmerk de voornaamste bevindingen 

weergegeven die uit de empirie naar voren komen. Voor het 

merendeel komen de bevindingen overeen met de theorie. Bij het 

kenmerk stedelijk ruimtegebruik blijkt de deconcentratie echter 

verder te gaan dan volgens de theorie zou moeten. In het ver

lengde daarvan is bij het kenmerk centrumstructuur gevonden 

dat een begin van polycentrisme optreedt. Ook de optredende 

vervlechting van invloeden van centra bij het kenmerk omvang 

/ begrenzing gaat verder dan volgens de theorie zou moeten. 

Op grond van verschillende empirische gegevens, die in dit 

hoofdstuk zijn besproken (de snelle deconcentratie, het vertrek 

van de elite uit de steden, de cityvorming in de binnensteden en 

de verpaupering die daar eveneens optreedt), kan vastgesteld 

worden dat het onderzochte stedelijke patroon als 'angelsaksisch' 

kan worden gekarakteriseerd.De daarna volgende conclusies zijn 

volgens het stramien van het hoofdstuk per thema gerangschikt. 

Tabel 7.14 Bevindingen voor de fase stadsgewest 

kenmerk / 

fase 

1 

stadsgewest: 

1960-1980 

^ 
fb 

stedelijk 

ruimtegebruik 

2 

sterke deconcentratie v.h. 

wonen, sterke nivellering 

in dichtheden tussen 

centrumgem. en overig 

stadsgewest 

aaneen

geslotenheid 

3 

satellieten op afstand van 

centrumgem., steeds 

duidelijker ingesloten 

landelijk gebied 

functionele en sociale 

clustering 

4 

één hoofdcentrum, 

hiërarchisch patroon, 

taakverdeling hoofd

centrum en subcentra 

neemt toe, een begin van 

polycentrisme 

verschillen tussen 

hoofdkern en satellieten 

nemen toe, differentiatie 

qua inkomen enhuis-

houdens-samenstelling 

interactie

structuur 

5 

een aanvankelijk beperkt 

aantal autosnel-wegen 

wordt uitgebouwd tot een 

compleet netwerk 

tram/trein aanvankelijk nog 

bepalend, autoinfra

structuur neemt toe in 

belang, later ontwikkeling 

van snelwegennetwerk 

ritlengte neemt verder toe 

omvang/begrenzing 

stedelijk systeem 

6 

vervlechting van de 

invloeden van centra, 

invloedsgebied valt in het 

westen niet meer samen 

met omvang stadsgewest, 

in het oosten wel 
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1 Het stedelijk grondgebruik en de spreiding van 

stedelijke bebouwing 

In de periode 1960-1979 is sprake van een sterke deconcentratie 

van het wonen in de drie onderzochte regio's. Het tempo daar

van is verschillend: de daling van het inwonertal zet het eerst in 

in Amsterdam, in Utrecht treedt deze tien jaar later op en het 

inwonertal in Arnhem blijft ongeveer constant. In relatief opzicht 

neemt de concentratie van de bevolking in alle drie centrum

gemeenten af (tabel 7.3 e.v.). De dichtheidsverschillen tussen 

centrumgemeente en ommeland nemen over de hele linie sterk 

af, vooral door de daling bij de centrumgemeenten. De differen

tiatie qua huishoudenssamenstelling neemt in alle drie de regio's 

toe. In de periode 1960-1979 wordt de morfologische scheiding 

tussen stad en land steeds onduidelijker. Dat wordt veroorzaakt 

door het versnipperende effect van stedelijke bebouwing en 

groengebieden aan de rand van de centrumgemeente. 

Grote stukken landelijk gebied raken ingesloten tussen stedelijke 

bebouwing. In de regio Arnhem zijn de verschillen tussen 

centrumgemeente en omgeving ook in dit opzicht minder uit

gesproken dan in de randstedelijke regio's. 

2 Functionele en sociale clustering 

De centrumpositie van Amsterdam en Utrecht is in de periode 

1960-1979 nog steeds sterk, maar door het opkomen van regio

nale centra en binnengemeentelijke subcentra wordt deze relatief 

gezien beperkter en qua ruimtelijke structuur gecompliceerder. 

De sterke positie van deze hoofd een tra tegen het eind van deze 

fase geeft aanleiding tot de conclusie dat op dat moment een 

situatie bestaat die ligt tussen een monocentrisch en een 

polycentrisch stadsgewest. Deze situatie doet zich het sterkst 

voor in de regio Amsterdam; ook in de regio Utrecht zijn echter 

tendenzen in de aangegeven richting aanwezig. Omdat een 

pok/centrisch stadsgewest niet als onderdeel van de theorie is geformu

leerd betekent dit dus (voor de regio's Amsterdam en Utrecht) een 

afwijking daarvan. In Arnhem en omgeving doet zich een andere 

situatie voor. De middelgrote gemeenten vertonen een groei die 

niet sterk afwijkt van die van Arnhem. De centrumpositie van 

Arnhem blijft daardoor in deze periode ongeveer gelijk. 

De differentiatie vooral tussen centrumgemeente en overige 

gemeenten in het stadsgewest neemt in deze periode in meer

dere opzichten toe: de centrumgemeente wordt steeds meer 

werkgemeente, niet-gezinsgemeente en lage-inkomensgemeente. 

Als pendant van deze ontwikkeling worden gemeenten in de 

omgeving van de centrumgemeente in toenemende mate 

specifieker als woongemeente, (middel)hoge-inkomensgemeente 

en gezinsgemeente (hierbij treden overigens grote onderlinge 

verschillen op). 

3 De interactiestructuur 

In de periode 1960-1979 krijgt het netwerk van autosnelwegen 

gestalte. Het vervangt de oude hart-op-hartverbindingen tussen 

de steden. In deze periode is het begin van de versterking van 

middelgrote centra te zien. Ook is de verschuiving van trein en 

tram naar de auto in deze periode overduidelijk. Daarmee houdt 

verband dat het spoorwegstelsel weliswaar hier en daar wordt 

aangepast aan de eisen van de tijd, maar vrijwel niet wordt 

uitgebreid. De optredende ontmenging van wonen en werken en 

een individueler leefpatroon leiden tot een meer gecompliceerd 

verplaatsingspatroon. De auto maakt het mogelijk dit patroon 

binnen een beperkt tijdsbudget te realiseren. Het forensisme 

neemt zeer sterk toe. Al deze factoren samen leiden waarschijnlijk 

tot een verdere vergroting van ritlengten. Dit komt overeen met 

de veronderstellingen in de analysetabel. 

4 De schaal waarop het relatienetwerk van het stedelijk 

gebied functioneert 

De invloedsgebieden van zowel de hoofdcentra als de middel

grote centra nemen toe in omvang. Dat heeft tot gevolg dat 

vooral in Noord-Holland steeds meer overlappingen ontstaan 

van invloedsgebieden: de invloeden van de betrokken centra 

raken met elkaar vervlochten. In mindere mate is dat ook in 

Utrecht het geval. In de omgeving van Arnhem doen ze zich 

(nog) niet voor. Voor het oostelijke deel van het onderzoeks

gebied is de afbakening van afzonderlijke stadsgewesten nog 

vrij eenvoudig mogelijk. In het westelijke deel van het gebied 

ontstaat door de vervlechting van invloeden een stedelijk gebied 

waarvan de grens niet goed meer bepaald kan worden. Dit wijkt 

af van de theoretische veronderstellingen uit de analysetabel. 

5 De invloed van de overheid 

Het groeikernenbeleid kan ten dele als succesvol worden 

bestempeld. Het lukt om de aangewezen groeikernen van de 

grond te krijgen, de groeikernen vangen een groot deel van de 

suburbane druk op en vertragen waarschijnlijk de groei van 

kleine kernen. Het generieke beleid van het rijk pakt echter wel 

verschillend uit voor verschillende plaatselijke situaties. Het 

blijkt bijvoorbeeld onvoldoende te werken voor Lelystad en 

Hoorn. Ook is de groei van de kleine kernen te sterk gebleven, 
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gelet op de eigen doelstellingen van het rijk. In het bijzonder in 

het Groene Hart is de groei niet of nauwelijks afgeremd. 

Een ander onvoorzien effect van het groeikernenbeleid is de 

verpaupering van oudere delen van de centrumgemeenten, 

de verschraling van de voorzieningen en het eenzijdiger worden 

van de samenstelling van de centra. Bij de stedelijke expansie is 

een sterke nadruk op het vervoer per auto komen te liggen en is 

het openbaar vervoer achtergebleven. Het vervoerspatroon is 

steeds minder in de hand gehouden, met omvangrijke files in de 

jaren tachtig en daarna als gevolg. Het overheidsbeleid, gericht 

op het tegengaan van sterke deconcentratie en verpaupering in 

de binnensteden, kan gezien worden als een reactie van de 

verzorgingsstaat op die kenmerken van het 'angelsaksische 

model', die als extreem worden gezien. De eenheid in beleid bij 

de verschillende bestuurslagen, zoals die bestond in de jaren 

vijftig is verdwenen en de afstand tussen 'Den Haag' en de 

regio's toegenomen. Veel gemeenten blijken zich wat hun 

groeiambities betreft niet zo gemakkelijk te voegen naar de 

richtlijnen van het rijk en de provincies blijken slechte waak

honden te zijn van het rijksbeleid. Dat leidt tot een sterker 

ruimtelijk gespreide groei dan overeen komt met het rijksbeleid. 
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8 Het stedelijk veld: 1980 tot 1995 

In dit hoofdstuk gaat het om de vraag: Beantwoorden de 

stedelijke nederzettingen in de periode 1980-1994 in het onder

zoeksgebied aan de kenmerken die ze volgens het onderzoeks-

schema van hoofdstuk 4 voor de fase 'stedelijk veld' dienen te 

hebben? Die kenmerken worden in het onderstaande (deel van 

het) onderzoeksschema weergegeven: 

Tabel 8.1 Kenmerken uit de theorie behorend bij de fase stedelijk veld 

gevolg van de recessie, maar de overheid tracht de klap voor de 

bouwnijverheid op te vangen door een omvangrijk programma 

aan woningwetwoningen uit te voeren. Dat de woningbouw in 

de gehele na-oorlogse periode tot 1998 vrijwel in hetzelfde tempo 

is doorgegaan kan afgeleid worden uit de gestaag doorgroeiende 

woningvoorraad (zie figuur 8.11)). In de ruimtelijke ordening is 

sprake van een verwarrende periode: aan de ene kant komt aan 

kenmerk / 

fase 

1 

stedelijk veld: 

1980-1995 

%S 
W A j 

W 

stedelijk 

ruimtegebruik 

2 

dichtheid wordt lager en 

meer genivelleerd 

aaneen

geslotenheid 

3 

grote uitgestrektheid 

.steeds grotere delen 

landelijk gebied gaan 

onderdeel uitmaken van 

stedelijk veld 

functionele en sociale 

clustering 

4 

meerdere en steeds meer 

gespecialiseerde centra, 

hiërarchie neemt af 

verscheidenheid van 

gespecialiseerde milieu's 

neemt toe 

interactie

structuur 

5 

snelwegennet wordt 

uitgebouwd en 

geperfectioneerd 

ritlengte neemt verder toe 

omvang/begrenzing 

stedelijk systeem 

6 

geen duidelijke grens 

stedelijk gebied, 

vervlechting van invloeden 

van centra neemt toe 

Net zoals in de hoofdstukken 6 en 7 worden de verschillende 

kenmerken per thema onderzocht. De thema's zijn: het stedelijk 

grondgebruik en de spreiding van stedelijke bebouwing (kolommen 2 

en 3), functionele en sociale clustering (kolom 4), de interactie

structuur (kolom 5) en de schaal waarop het relatienetwerk van het 

stedelijk gebied functioneert (kolom 6).Na een algemene typering 

van de periode 1980 tot 1995 in 8.1 komen deze thema's 

achtereenvolgens aan bod in de daarop volgende paragrafen. 

8.1 De periode 1980 tot 1995 

De jaren tachtig worden in de beginfase gekenmerkt door econo

mische neergang en het groeiende besef dat de verzorgingsstaat 

te ver is doorgeschoten. In deze periode wordt veel meer 

geïnvesteerd in herstructurering van bestaand stedelijk gebied 

en stadsvernieuwing dan daarvoor, maar daarnaast gaat ook het 

bouwen buiten de bebouwde kom gewoon door. Wel valt de 

vrije sector-bouw in het begin van de jaren tachtig sterk terug als 

het eind van de jaren zeventig het groeikernenbeleid echt van de 

grond, aan de andere kant lijkt dit beleid alweer achterhaald te 

Figuur 8.1 Woningvoorraad onderzoeksgebied 

1940 1960 1980 2000 

De grafiek geeft alleen de grote lijn weer; tussenliggende fluctuaties vallen in 

deze weergave weg. 
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zijn. Als reactie op het draagvlakverlies in de centrumgemeenten 

en als remedie tegen de verpaupering klinkt vanuit deze gemeen

ten een luide roep om een radicaal ander beleid: concentratie van 

bebouwing en vasthouden van de bewoners. Veraf gelegen 

groeikernen passen niet in de filosofie van de centrumgemeenten. 

Het rijk komt in 1983 met de Structuurschets Stedelijke Gebieden 

(SSG-1983). Daarin wordt het gebundelde deconcentratiebeleid 

vervangen door een concentratiebeleid en het groeikemenbeleid 

afgebouwd. Het wordt getypeerd als het compacte-stad-beleid 

(Dieleman & Musterd, 1992). De overgang is drastisch. In 1975 stelt 

de Oriënteringsnota nog dat de ideale schaal voor het inrichtings-

beleid regionaal is. Zo moet bijvoorbeeld voor een goede 

ontwikkeling van het stadsgewest Amsterdam het gehele gebied 

tussen Alkmaar en Uithoorn, inclusief een eventuele Markerwaard, 

in de beschouwing worden betrokken. In de SSG-1983 wordt een 

gebied met een straal van 12 km vanuit het centrum als maximum 

omvang van het stadsgewest aangehouden. Dat betekent voor de 

centrumgemeenten dat de agglomeratie (weer) als uitgangspunt 

wordt gehanteerd voor de ontwikkeling van de verstedelijking. De 

nadruk ligt op bouwen binnen de bebouwde kom, maar binnen de 

'kleine' stadsgewesten wordt echter toch met aanzienlijke woning-

bouwmogelijkheden buiten de bebouwde kommen rekening 

gehouden: mochten er problemen ontstaan met de 'inbreiding' 

dan is voldoende rek ingebouwd om de continuïteit van de 

woningbouw te verzekeren. De stedelijke herstructurering en de 

stadsvernieuwing moeten ervoor zorgen dat de verpaupering 

wordt tegengegaan en de centrumgemeente weer vitaal wordt 

(die nadruk op stadsvernieuwing en herstructurering is 

typerend voor stedelijke gebieden van het angelsaksische type). 

Een omslag is echter moeilijk te realiseren en zeker geen snelle. 

Uit figuur 7.2 (hoofdstuk 7) blijkt dat in Noord-Holland na 1980 

de middelgrote gemeenten (twee categorieën: de gemeenten van 

20 tot 60.000 inwoners en de gemeenten van 60 tot 150.000 

inwoners) qua inwonertal het hardst groeien, de groei van de 

kleinere gemeenten zwakt na 1980 af en het inwonertal van 

Amsterdam stabiliseert zich evenals dat van de andere twee 

centrumgemeenten. In kwalitatief opzicht blijven de centrum

gemeenten achteruit gaan door de voortgaande selectiviteit bij 

de migratie (de vertrekkende bevolking heeft gemiddeld gezien 

een hoger inkomen dan de achterblijvende en zich vestigende 

bevolking). Door de grote voorraad goedkope woningen (jaren

lang versterkt door een zwaar accent op woningwetwoningen en 

het handhaven van de bestaande woningen in de oudere wijken) 

is niet te verwachten dat hier snel verandering in zal optreden. 

Hier moet echter meteen aan toegevoegd worden dat zich 

tegelijkertijd ook steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens 

met hogere inkomens in de centrumsteden vestigen, die zorgen 

voor 'upgrading' van voornamelijk binnenstadmilieu's. De 

bevolkingssamenstelling wordt steeds sterker 'tweetoppig'. 

Hiermee samenhangend ontstaat binnen de regio (incl. de wijken 

van de centrumgemeente) steeds meer differentiatie qua inkomen, 

huishoudenssituatie en etniciteit. De werkgelegenheid groeit 

binnen de centrumgemeenten wel, maar deze groei blijft sterk 

achter bij die in het ommeland. De relatieve positie als werk

gelegenheidsconcentratie neemt dus af. Ruimtelijk gezien valt de 

sterke uitgroei van bedrijventerreinen langs autosnelwegen op. 

Niet alleen de industrie vestigt zich op deze locaties, ook heel 

veel kantoren, toonzalen en diensten vinden er een aantrek

kelijke vestigingsplaats. Aantrekkelijk, vooral omdat ze goed met 

de auto bereikbaar zijn en voldoende parkeermogelijkheden 

hebben. Op die manier ontstaan langgerekte zones met bedrijvig

heid, die later door het beleid opnieuw 'ontdekt' worden als 

'corridors'. Ook de 'sluipende' verstedelijking in agrarische 

gebieden, via de vestiging van bedrijven in boerderijen, kassen 

en kippenhokken draagt bij aan het beeld van sterk gespreide 

bedrijfsvestiging en verloederend platteland. In het bijzonder in 

de Randstad doen deze verschijnselen zich voor, of het nu om 

het Groene Hart gaat of om andere landelijke gebieden, waar de 

verstedelijkingsdruk groot is. Door het verder uiteengroeien van 

werk, voorzieningen en woonlocaties blijft de verkeersmobiliteit 

sterk toenemen en dan met name over de weg. Door de opkomst 

van meerdere centra en de toenemende overlapping van de 

invloedsgebieden nemen de vervlechtingen van stedelijke 

invloeden toe: het stedelijk veld ontstaat. Weliswaar hebben de 

grotere centra baat bij de geleidelijk aan van de grond komende 

grotere herstructureringsprojecten, dat neemt niet weg dat ook 

de concurrentie van nieuwe centra toeneemt. In 1988 verschijnt 

de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening. Hierin ligt een 

sterk accent op de economische ontwikkeling. De ruimteclaims 

daarin voor de periode 1990-2015 maken duidelijk dat Nederland 

nog allerminst 'af is:'. De 'Stedenring Centraal Nederland'11 wordt 

Vanuil de milieubeweging wordt vanaf de tweede helft van de jaren zeventig 

gepropageerd dat het afgelopen moei zijn met de grote ingrepen: "Nederland is af'. 

Door de recessie van begin jaren tachtig lijkt de vraag naar ruimte inderdaad sterk terug 

te lopen. Dat beeld blijft bovendien in stand door de relatief korte planperiode van de 

SSG-1983, die zich richt op het jaar 2000. De 4e Nota haalt een streep door deze ideeën. 

Onder de Stedenring Centraal-Nederland wordt verstaan het gebied van de 

Randstad en grote delen van Gelderland en Noord-Brabant. 
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gezien als economisch kerngebied van Nederland. De samen

hang in deze ruimere kring van steden (ruimer dan de Randstad) 

moet worden versterkt. Het idee van de hoofdtransportassen via 

weg, rail en vaarweg wordt geïntroduceerd. Deze assen moeten 

de bereikbaarheid van de mainports en de grote steden garan

deren. Het Groene Hart van de Randstad moet als 'centraal park' 

voor de randstedeling beter bereikbaar worden gemaakt en door 

recreatieve voorzieningen en versterking van de natuurwaarden 

aantrekkelijker gemaakt (Vierde Nota, 1988). In de loop der jaren 

verschuift de argumentatie van het Groene Hart: aanvankelijk 

spelen de agrarische belangen een belangrijke rol en de buffer

functie tussen de steden, daarna ligt het accent sterk op de 

recreatieve functie van het gebied en gedurende de laatste twee 

decennia wordt vooral het belang van de natuurwaarden genoemd. 

De Vierde Nota Extra (Vinex, 1991) krijgt een nog zwaarder 

accent op milieu en mobiliteit. Nieuwe bouwlocaties41 moeten 

volgens de Vinex van meet af aan voorzien zijn van hoogwaardig 

openbaar vervoer (voornamelijk metro of sneltram) en moeten 

op korte afstand van bestaande steden worden gesitueerd. 

Nieuwe bedrijfsterreinen moeten volgens het' 1 oca hebei ei d' 

gesitueerd en ingericht worden overeenkomend met het daarbij 

behorende 'bereikbaarheidsprofiel'. Met behulp van het nabij-

heidsprincipe en geholpen door de versterking van het regionale 

openbaar vervoer en het locatiebeleid hoopt men de mobiliteits

groei af te remmen. Het ruimtelijk beleid trekt zich (anders dan 

in voorgaande fasen) weinig aan van de marktontwikkelingen en 

consumentenvoorkeuren. Vastgesteld moet worden dat de 

deconcentratie van wonen en werken zich ook in deze periode 

voortzet in alle drie de deelgebieden. 

8.2 Het stedelijk grondgebruik en de spreiding 

van stedelijke bebouwing 

De sterke groei van het suburbane gebied in de jaren zestig en 

zeventig gaat gepaard met een forse achteruitgang van het 

inwonertal en de werkgelegenheid van de centrumgemeenten. 

Daartegen ontstaat steeds meer weerstand. Reeds in 1971 

trekken de gemeentebesturen van 'de grote steden' aan de bel bij 

de formatie van wat het kabinet Biesheuvel zou worden: 

41 Weliswaar ligt het accent in de Vinex nog steeds primair op liet bouwen binnen 

de bebouwde kom, maar door de inmiddels gegroeide vraag naar woningen en ook 

doordat 2015 als planhorizon wordt gehanteerd, is het evident dat aan een groot 

aantal nieuwbouwlocaties (de zgn. Vinex-lokaties) niet te ontkomen zal zijn. 
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"Het functioneren van de grote steden als woon- en werkgebieden voor 

vele honderdduizenden mensen, maar ook als centra van activiteiten 

voor het gehele land, zal in de komende decennia steeds meer tot de 

centrale problemen van de Nederlandse samenleving gaan behoren". 

Dat is een vooruitziende blik'1, maar het duurt voor de meeste 

gemeenten nog tot het begin van de jaren tachtig voor dit signaal 

omgezet wordt in beleid. Het Amsterdamse structuurplan 

De stad centraal (1984) is gebaseerd op het concept van de 

compacte stad. De essentie van dit beleid is dat de problemen in 

de centrumgemeente (vooral het woningtekort) niet meer buiten 

de grenzen worden opgelost door suburbanisatie, maar door 

woningbouw in 'de stad' zelf. De hoogste prioriteit wordt 

gegeven aan stadsvernieuwing en aanvullende woningbouw 

binnen de bebouwde kom (van der Cammen en De Klerk, 1986). 

Dit door de grote steden geëntameerde beleid wordt door het 

rijk overgenomen. De schaal van de stadsgewesten (als beleids

uitgangspunt) wordt verkleind en binnen deze kleinere een

heden wordt een evenwicht van wonen en werken nagestreefd. 

Dat houdt onder andere in dat in en nabij de steden de behoefte 

aan woningen moet worden bevredigd. In het verlengde 

daarvan ligt het afbouwen van het groeikernenbeleid, althans 

wat de verder van de centrumgemeenten afgelegen groeikernen 

betreft, zoals Hoorn, Alkmaar en Lelystad. Deze ommezwaai 

veroorzaakt voor de perifere groeikernen, die het toch al niet 

gemakkelijk hebben, grote moeilijkheden (m.n. in Lelystad). 

De groei van kleine kernen moet worden afgeremd, vooral ook 

in het Groene Hart van de Randstad. Een belangrijke omstandig

heid is dat in het begin van de jaren tachtig een stevige depressie 

optreedt met een na-oorlogs werkloosheidsrecord. In de tweede 

helft van de jaren tachtig trekt de economie weer aan, in de jaren 

negentig gevolgd door een langdurige periode van hoogconjunc

tuur. Dat heeft een onmiskenbare invloed op de ruimtelijke 

spreiding van stedelijke activiteiten. Het aantal woningen dat 

door de marktsector wordt gebouwd daalt in het eerste deel van 

de periode sterk; de klap voor de bouwsector en de woning-

Wat Amsterdam betreft was dit wel een heel snelle stap want een jaar eerder in 

1970 was een alarmerende nota door de gemeente uitgebracht met de titel: 

'Amsterdam behoeft woningproductie in het gewest'. Deze nota gaf een vrij nauw

keurige berekening van de woningbehoefte op de middellange termijn. Op basis 

daarvan werd vastgesteld dat 'het gewest' ten behoeve van Amsterdam voor de 

periode 1970-1980 54.000 woningen zou moeten bouwen. Op grond van dit signaal 

werd een inventarisatiecommissie ingesteld onder voorzitterschap van de toenmalige 

gedeputeerde mr. J. Roelse en dat leidde tot de concrete aanpak van het groeikernen

vraagstuk met de oprichting van de Stuurgroep en het Coördinatiebureau Noordelijk 

Deel Randstad (Brand en Fopma, 1985). 



productie wordt ten dele opgevangen door de overheid die het 

aantal gesubsidieerde woningen opvoert. Dat heeft tot gevolg 

dat in vergelijking met de periode 1970-1979 veel woningen in de 

steden en de groeikernen worden gebouwd"'. Het inwonertal van 

Amsterdam en Utrecht daalt desondanks in de jaren tachtig 

verder en pas in de jaren negentig treedt weer enige groei op, 

door het op gang komen van eerder opgestarte woningbouw

plannen, mede als gevolg van de toename van de buitenlandse 

migratie. Het inwonertal van Arnhem blijft de hele periode 

toenemen (zie figuren 8.2 t /m 8.7 en tabel 8.2). 

Het aandeel dat de drie centrumgemeenten in 1980 hadden in 

het inwonertal van de regio blijft verder afnemen, net zoals 

gedurende de vorige periode (zie tabel 8.3). 

Deze tendens blijkt ook uit de ontwikkeling van de woning

voorraad (tabel 8.4). In de centrumgemeenten neemt de woning

voorraad veel minder snel toe dan in de omgeving. Dat betekent 

dat het stedelijk ruimtegebruik rondom de centra sterker toe-

neeemt dan erin: de ruimtelijke expansie zet zich voort. Doordat 

de woningdichtheden in het buitengebied lager zijn dan in de 

centrumgemeenten is het stedelijk ruimtegebruik daar groter 

dan uit het groeipercentage van de woningvoorraad (tabel 8.4) 

blijkt. 

De ontwikkeling van de imoonerdichtheden (figuren 7.11 en 8.8) 

sluit hierbij aan. De nivellering van de voorgaande periode zet 

zich voort. In dit opzicht zijn tussen het Randstadgebied en 

Gelderland geen verschillen meer te zien. Binnen dit enorme 

gebied met gemiddelde dichtheden blijken echter steeds grotere 

verschillen op te treden in de verhouding gezinshuishoudens -

alle huishoudens (figuren 7.13 en 8.9). In verschillende 

publicaties van de jaren tachtig komt naar voren dat zich 

gedurende de periode 1970-1985 nieuwe huishoudenstypen 

manifesteren, allereerst en in sterkere mate in de stedelijke 

gemeenten, maar later ook in voorsteden en groeikernen (Vijgen 

e.a., 1986, Cortie e.a., 1981, van Engelsdorp Gastelaars e.a., 1987): 

zie ook het kader over de veranderde positie van het gezin. Deze 

diversiteit in huishoudenstypen wordt in de periode 1980-1998 

verder vergroot (zie ook hoofdstuk 5). Het knipsel uit 1988 

(op volgende pagina) signaleert de hiermee verband houdende 

De nadruk op de bouw in de steden speelt het compacte stad-beleid in de kaart 

(dal geldt uiteraard niet voor de woningbouw in veraf gelegen groeikernen). Nogal 

wat overheidsdienaren zien de concentratietendens van de jaren tachtig als uitvloeisel 

van het compacte stad-beleid. Dat lijkt een wat te snelle conclusie te zijn geweest, 

gezien het tempo waarin de suburbanisatie opnieuw optreedt in het resterende deel 

van de periode {waarin hetzelfde type beleid van kracht is). 

Tabel 8.2 Inwonertal Amsterdam, Utrecht en Arnhem en hun omgeving, 

in 1000-tallen, bron CBS 

Steden 1980 1990 1998 

Amsterdam 

Utrecht 

Arnhem 

Omgevingen 

omg. Amsterdam 

omg. Utrecht 

omg. Arnhem (excl. Nijmegen) 

716 

238 

128 

322 

679 

339 

695 

231 

130 

372 

780 

371 

718 

233 

136 

416 

851 

394 

Tabel 8.3 Aandeel van de drie centrumgemeenten in het inwonertal van hun regio 

(gebaseerd op CBS-gegevens) 

% 1960 1980 1998 

Amsterdam 

Utrecht 

Arnhem 

83 

38 

35 

69 

27 

Tabel 8.4 Gem. groeipercentage woningvoorraad 1980-1997 

(gebaseerd op CBS-gegevens) 

Amsterdam 21 Utrecht 21 Arnhem 

grensgemeenten 44 grensgemeenten 59 grensgemeenten 44 

R0A+ Almere 40 overige gemeenten 50 overige gemeenten 

(excl. Nijm. + Apeld.) 38 

prov. N.Holland 32 prov. Utrecht 44 2 coropgebieden 38 

afnemende belangstelling voor het eengezinshuis. De vestiging 

van yuppies in de binnensteden beïnvloedt de samenstelling 

daarvan en verdringt voor een deel de aanwezige bewoners met 

lage inkomens (zie knipsel onder 8.2 en het kader over de 

binnenstad van Amsterdam). Wat de verhouding gezinnen ten 

opzichte van de overige huishoudens betreft nemen de 

studentengemeenten71 Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Nijmegen 

Met het noemen van studenten wil ik niet suggereren dat geen andere factoren 

verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het lage percentage gezinshuishoudens dat 

in de genoemde gemeenten optreedt. Zeker in Amsterdam en Utrecht is de verscheiden

heid aan huishoudensvormen, samenhangend met hel specifieke woonmilieu van 

deze gemeenten, sowieso groot. 
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Ook de eengezinswoning is geen hoeksteen meer 
Door ooi* redictmr buis steeds minder van toepassing ^É*»« •• "jaT*-""" *elke relatie slaan de leden 
JOHN KROON is) en aan de individualisering in ^ ^ . , , — _ J ? ^ ^ J^K^mÏÈMSZ c e n huishouden lul elkaar. 
Door o u t redictetir 
JOHN KROON 

ROTTERDAM. 29 april — Zij 
was misschien wat saai, maar wel 
overzichtelijk: de eengezinswo
ning. Een ruime huiskamer, een 
flinke ouderslaapkamer en dan 
nog twee of drie kleinere slaapka
mers. Dit alles schuilgaand achter 
een gezamenlijke voordeur. Wie 
maar genoeg van deze woningen 
bouwde, zou de woningnood op 
den duur vanzelf oplossen. De 
eengezinswoning was de hoek
steen van het volkshuisvestingsbe
leid. Zo leek hel. 

Inmiddels zijn de volkshuisves-
ters in dit land enigszins ontred
derd. De toenemende individuali
sering zaait twijfel over de vraag 
of de model-eengezinswoning nog 
wel het antwoord is op de behoef
te in een tijd waarin steeds min
der over de woningzoekende en 
steeds meer over de woonconsu
ment wordt gesproken. ' 

Hoe ziet de woning van morgen 
eruit? „Daar wordt weinig over 
nagedacht en dat baart mij enigs
zins zorgen", zei gisteren staatsse
cretaris Heerma van volkshuisves
ting, anderhalf jaar in functie en 
zichzelf op dit terrein afficherend 
als respectievelijk „een relatieve 
nieuweling" en „groentje". 

De zorgen van de staatssecreta
ris hadden een praktische achter
grond. Woningen worden gewoon
lijk gebouwd in de overtuiging 
dat ze voor een jaar of vijftig wor
den neergezet. Maar maatschap
pelijke veranderingen plegen met 
dergelijke afschrijvingstermijnen 
weinig rekening te houden. Met 
andere woorden: is en wordt er 
met de geijkte eengezinswoning 
niet in groten getale een huisvss-
tingsvorm gebouwd, waarvoor 
binnen korte tijd steeds minder 
belangstelling zal zijn? Wordt er 
niet te veel voorbijgegaan aan de 
toenemende emancipatie van de 
vrouw (op wie het voorvoegsel 

huis steeds minder van toepassing 
is) en aan de individualisering in 
de maatschappij? 

Knellend 
Heerma mocht zich in het hol 

van de leeuwin wanen: op een stu
diedag over het thema 'volkshuis
vesting & emancipatie', georgani
seerd door bet Nederlands Insti
tuut voor Ruimtelijke Ordening 
en Volkshuisvesting (NIROV) in 
het Bouwcentrum te Rotterdam. 
De deelnemers daaraan waren 
vrijwel algemeen de overtuiging 
toegedaan „dat het huidige volks
huisvestingssysteem knellend voor 
vrouwen kan zijn en zonder maat
regelen nog meer problemen voor 
vrouwen gaat veroorzaken". Zo 
werd het gesteld door drs. M van 
Schendden van het Planologisch 
en Demografisch Instituut (PDI) 
van de Universiteit van Amster
dam. 

Zo zijn er bij de woningtoewij
zing nog altijd regels die in theo
rie niet discriminerend voor vrou
wen zijn, maar in de praktijk wel 
zo uitpakken. Wie bijvoorbeeld 
minder dan 20 uur per week in 
loondienst werkt, komt niet op 
grond van economische binding 
voor huisvesting in een gemeente 
in aanmerking. Bemiddelende or
ganen die een (vaak doorslagge
vende) advies geven over hypo
theekverlening nemen het hoogste 
inkomen van twee partners seri
eus en gaan er vanuit dat het 
tweede inkomen slechts tijdelijk 
bestaat. 

Maar meer nog dan het veran
deren van dit soort regeltjes lijkt 
hel van belang dat het traditione
le denken in de volkshuisvesting 
wordt doorbroken. Demografische 
ontwikkelingen duiden cp de 
noodzaak daarvan. Was hel vlak 
na de Tweede Wereldoorlog nog 
zo dat 80 procent van de huishou
dens uit 'gewone' gezinnen be-

Werden er «iel de geijkte eengezinswoning huizen gebomd waarvoor 
binnenkort geen betufsteiling meer zal zijn? 

stond, nu volgt nog maar de helft 
de 'standaard-levensloop' Dat is 
de cyclus die begint bij het verla
ten van het ouderlijk huis, leidt 
naar het huwelijk en kinderen 
krijgen, vervolgens lot de fase dal 
de kinderen de deur uilgaan en 
ten slotte resteert in alleen over
blijven. 

Kleine huishoudens 
Maar. zegt drs. W.W.E Storm, 

eveneens van het PDI, „de koppe
ling van veranderingen in huis
houdens en een andere oriëntatie 
op de woningmarkt is nog nauwe
lijks gemaakt". Er zijn sinds de 
jaren zeventig onder allerlei bena
mingen weliswaar vele woningen 
voor alleenstaanden of andere 
kleine huishoudens gebouwd; dat 
is nog wat anders dan rekening 
houden met individuele wensen. 
Hel waren voornamelijk stan
daardwoningen met een of twee 

slaapkamers minder dan de gang
bare eengezinswoning. 

Waren het tien tot twintig jaar 
geleden vooral jonge gezinnen bij 
wie de gezinsuitbreiding vaak 
geen negen maanden meer op 
zich zou laten wachten, die de 
kaartenbakken van de gemeente
lijke buisvesiingsbureaus vulden, 
tegenwoordig wordt de bulk ge
vormd door de alleenwoncnden of 
de tweepersoonshuishoudens. 

Daarbinnen springen vooral de 
Iccftijdscatcgoriên 2S-35 jaar en 
45-50 jaar eruit. Dat er dus be
hoefde bestaat aan woningen voor 
kleine huishoudens, is evident. 
„Maar we weten cen heleboel niet 
meer zo zeker", constateert ir. J . 
ter Horst, die in 1985 in opdracht 
van het ministerie van VROM en 
de Emancipatieraad onderzoek 
deed naar de gevolgen van veran
derende woon- en leefvormen voor 
de woningbouwnormering. „In 

welke relatie slaan de leden van 
een huishouden tot elkaar, wat 
willen ze samen of wat willen ze 
alleen doen, wat doen ze thuis, 
wat doen ze buitenshuis?". 

Veranderbaar 
Aan de hand van baar onder

zoek zijn twee conclusies te trek
ken: de woning van straks moet 
veranderbaar zijn in gebruik en 
de woning moet variabel zijn in 
ruimte. „De definitie van de wo
ning moet worden losgelaten", 
meent Ter Horst „De woning zou 
dan kunnen bestaan uit zelfstandi
ge kamers mei collectieve voor
zieningen of uit kleine woningen 
met een ping-pongzaal m de kel
der" De hiërarchisch bepaalde 
indeling van de gezinswoning ver
dwijnt op deze wijze: er moeten 
woonkamers, zit-slaapkamers en 
ruime slaapkamers binnen viei 
muren mogelijk zijn. 

Hel zijn nog slechts globale ge 
dachten, die trachten een ant
woord te geven op de toenemendt 
emancipatie dn individualisering 
Naarmate de woonconsument 
meer over zijn toekomstige huis 
te zeggen krijgt, zal de verschei
denheid aan woonvormen toene
men en de overheersende invloed 
van de rijksoverheid op het volks
huisvestingsbeleid kleiner worden 
Dat is ook wat staatssecretaris 
Heerma wil. „Mijn hoofddoel is 
een economische groei die subsi
diering en premiering overbodig 
maakt", sprak de bewinsdman gis
teren. „Dat zou mijn ideaal zijn". 
Op kortere termijn leek evenwel 
een door Heerma verwelkomd/: 
suggestie van vergadervoorzitter 
Heoy d'Ancona een realistischer 
wens. „Er moet een prijsvraag ko
men: wie bedenkt het leuke kleine 
huis", zei zij. „Een goed rdeelf, 
vond Heerma en hij kreeg een fi
guurlijke aai over de bol van de 
voormalige staatsseectaris van 
emancipatiezaken. 

en Wageningen een steeds sterkere afzonderlijke positie in. 

Gemeenten die dit profiel niet of minder uitgesproken hebben, 

zoals Apeldoorn en Amersfoort, scoren gemiddeld op deze 

indicator. De sociale profilering die zich in de verschillende 

stedelijke milieu's voordoet, zoals uit de voorgaande gegevens 

blijkt, geeft opnieuw de indicatie dat hier sprake is van een 

'angelsaksisch' stedelijk patroon (hoofdstuk 2). Ook op het 

gebied van de etniciteit doet zich vermoedelijk een dergelijke 

profilering voor, maar helaas zijn de beschikbare data op dit 

terrein onvoldoende voor dit doel. 

De hiervoor geconstateerde toename van stedelijke activiteiten in 

de gebieden rond de centrumgemeenten heeft consequenties 

voor het morfologisch onderscheid stad-land. Zoals de figuren 

8.11 en 8.12 laten zien is die grens in 1996 uiterst moeilijk te 

trekken. Vooral langs de autosnelwegen zijn op veel plekken 

bedrijfsterreinen gesitueerd en ook de verspreide vestiging van 

bedrijfsactiviteiten in schuren, boerderijen en kassen in het 

landelijke gebied neemt sterk toe in deze periode. Reeds enkele 

decennia maken grote landschapsparken buiten de toenmalige 

steden deel uit van het stedelijk domein, zoals Amstelland, 

Twiske, Spaarnwoude, Naarder Meer, De Lage Vuursche en de 

Posbank. Door de uitgroei van de stedelijke nederzettingen 

veranderen deze gebieden van 'buitengebieden' tot 'tussen

gebieden', althans in de Randstad. Maar dat niet alleen: steeds 

grotere zones worden opgeëist als speelveld voor de stedelingen. 

Het 'Groene Hart' omvat het gehele gebied tussen de steden in 

de Randstad81. De Utrechtse Heuvelrug, de Randmeren, de 

Eemvallei en de Veluwe kennen een vergelijkbare functie en 

s ' Interessant is d e wijziging in de argumenta t ie die zich ten aanzien van de 

doctrine van het Groene Har t in de loop der jaren heeft voltrokken. Het open karakter 

van dit gebied wordt s inds de nota "Westen des Lands" als een belangrijke kwaliteit 

gezien, maar aanvankelijk lag het accent o p de agrarische waarde van het gebied; in 

de jaren zeventig en tachtig word t het gebied vooral als tegenwicht gezien voor de 

grote stad, waar de stedeling nog stilte en landelijkheid kan beleven en gedurende d e 

jaren negentig komt steeds sterker de na tuurwaarde van het gebied naar voren en de 

wijze waarop die, onder andere door 'vernatting kan worden versterkt. 
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De veranderde positie van het gezin 

In het belangwekkende rapport 'Globale visie' dat in 1970 werd geschreven voor 

de zogeheten Kring Midden Utrecht wordt onder het kopje 'wonen' 

geconcludeerd: 

"Het is niet waarschijnlijk dat de ontwikkeling van een 'op het gezin gerichte 

samenleving' op korte termijn verzwakt of gekeerd zal worden". Samenhangend 

met die visie wordt in het rapport geadviseerd uit te gaan van een 'redelijk' aantal 

eengezinswoningen. Zoals uit onderstaande grafiek (figuur 8.9) blijkt is in 1970 de 

huishoudensontwikkeling al behoorlijk in beweging. 

Figuur 8.10 Huishoudens naar samenstelling Nederland, 1960-1995. bronSCP 1998 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

alleenstaanden 
eenoudergezinnen 
paren zonder kinderen 
paren met kinderen 
overige 

Het percentage alleenstaande huishoudens neemt tussen 1960 en 1971 met 5% 

toe en het percentage paren met kinderen neemt in die 11 jaar met 6% af. In de 

periode die volgt treedt een ware aardverschuiving op in de huishoudens-

samenstelling, in het jaar 1995 resulterend in een vrijwel even groot aandeel van 

alleenstaande huishoudens, paren met kinderen en paren zonder kinderen (SCP, 

1998).De gemiddelde huishoudensgrootte neemt met meer dan een derde af van 

3,56 in 1960 tot 2,34 in 1995. Deze zogenaamde huishoudensverdunning wordt door 

verschillende factoren veroorzaakt: 

• afname van het gemiddelde kindertal in gezinnen met kinderen 

• toename van het aantal eenoudergezinnen 

• toename van het aantal huishoudens dat uit twee volwassenen bestaat 

• toename van het aantal alleenwonenden (SCP, 1993). 

In de jaren vijftig verwisselt méér dan 78% van de kinderen het ouderlijke nest 

direct voor het eigen gezin; tegen het eind van de jaren tachtig kiest slechts ruim 

een kwart voor deze optie. De rest kiest voor een grote veelheid aan andere 

samenlevingsvormen; 30% kiest voor ongehuwd samenwonen en meer dan een 

derde voor alléénwonen. Toch wil dit laatste niet zeggen dat men alleenstand als 

blijvend ideaal ziet. Uit een onderzoek uit 1993 blijkt dat slechts een miniem 

percentage van de onderzochte 18-34-jarige alleenstaanden die status als 

definitief ziet. Wel wil ca 30% van de mannen en ca 40% van de vrouwen voorlopig 

alleen blijven wonen. Onder de 35-42-jarigen kiezen relatief velen voor deze optie, 

maar toch zou ook van deze groep nauwelijks meer dan 10% definitief als 

alleenstaand door het leven willen gaan. De exclusieve tweerelatie met kinderen 

(het gezin in een wat meer eigentijdse verpakking) blijft het uiteindelijke doel van 

de daarover ondervraagde jongeren (SCP.1998). 

heiligheid. De stedelijke centrumgemeente is niet meer het 

exclusieve domein van de bewoners, net zo min als het landelijke 

gebied nog het exclusieve domein is van de boeren. Daar komt 

dan nog bij dat veel kassen en boerderijen hun agrarische bestem

ming verwisselen voor een veelheid aan stedelijke activiteiten. 

Ook de uitgroei van bedrijventerreinen langs autosnelwegen 

bevestigt het beeld dat het agrarische gebied in toenemende 

mate doorspikkeld is met stedelijke bestemmingen. 

Als ik de essentie van dit thema in enkele woorden samenvat, 

dan constateer ik dat de stedelijke activiteiten zich in deze fase 

over een groot gebied hebben gespreid, met een sterk genivel

leerde dichtheid, waarbij de morfologische grens tussen stad en 

platteland vrijwel verdwenen is. Binnen dit gebied doen zich 

grote verschillen voor in de huishoudenssamenstelling. Kortom, 

een angelsaksisch stedelijk patroon. 

8.3 Functionele en sociale clustering 

Het aantal arbeidsplaatsen neemt in de periode 1980-'97 in de 

drie centrumgemeenten behoorlijk toe (zie figuur 8.13). 

In Amsterdam bedraagt die groei 87-duizend, in Utrecht 

52-duizend en in Arnhem 19-duizend arbeidsplaatsen. Hoe moet 

ik dit interpreteren? Betekent het dat de hiërarchie weer hersteld 

wordt en de oude centrumgemeenten hun positie hernemen? 

Om dat te kunnen beoordelen is het nuttig de relatieve positie 

van de centrumgemeenten ten opzichte van hun omgeving te 

bekijken (figuur 8.14 en tabel 8.5). 

Uit tabel 8.5 blijken twee dingen. Ten eerste: de relatieve positie 

van Amsterdam en Utrecht verzwakt in 1997 duidelijk t.o.v. 1980; 
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Tabel 8.5 Aandeel van de drie centrumgemeenten in het totaal aantal 

arbeidsplaatsen van hun regio (%), bron C8S 

1947 1980 1997 

Amsterdam + Al me re 

Amsterdam 

Haarlemmermeer 

middelgr.gemeenten (10-50.000 in '97) 

kleine gemeenten (<10.000 in '97) 

prov. Utrecht 

Utrecht 

middelgr. gemeenten (10-50.000 in '97) 

kleine gemeenten (<10.000 in '97) 

2 coropgebieden Gelderland 

Arnhem 

Nijmegen 

Apeldoorn 

middelgr. gemeenten (10-50.000 in '97) 

kleine gemeenten (<10.000 in '97) 

89 

4 

4 

4 

42 

33 

25 

17 

16 

13 

22 

33 

75 

10 

10 

5 

44 

34 

22 

19 

16 

15 

24 

26 

63 

15 

17 

5 

37 

41 

22 

17 

16 

15 

25 

28 

met andere woorden er is in die periode weliswaar groei, maar 

een nog sterkere groei in het gebied rondom de steden dan er 

binnen. Ten tweede: Arnhem neemt een wat andere positie in 

dan de twee randstedelijke centra. Weliswaar verliest ook 

Arnhem terrein t.o.v. zijn omgeving, maar dat terreinverlies is 

veel beperkter en bovendien is de groei van de overige centra in 

de regio veel minder sterk dan in de randstad. De toename van 

Haarlemmermeer en de middelgrote gemeenten"' in de omgeving 

van Amsterdam kun je bijna explosief noemen. Ook in de 

omgeving van Utrecht kan een sterke groei van de middelgrote 

gemeenten worden vastgesteld; de kleinere gemeenten hand

haven hun aandeel in de periode 1980-1996 (in vergelijking met 

de regio Amsterdam is hun aandeel in de regionale werk

gelegenheid groter). Hessels constateert in 1991 dat de stedelijke 

deelmilieu's in de Randstad met betrekking tot de zakelijke 

Hoe groot de regio is waarmee je vergelijkt heeft altijd iets arbitrairs: hier is 

gekozen voor het coropgebied 23 - Almere voor Amsterdam, de provincie Utrecht 

(is coropgebied 17) en de twee onderzochte coropgebieden 13 en 15 in Gelderland. 

De middelgrote gemeenten zijn in de regio rond Amsterdam: Amstelveen, Diemen, 

Aalsmeer, Purmerend en Almere; in de regio Utrecht: Zeist, Nieuwegein, Amersfoort 

en Veenendaal; in de Gelderse regio: Apeldoorn, Bameveld, Ede, Harderwijk en 

Wageningen. 

dienstverlening verliezers zijn op meerdere fronten, terwijl de 

suburbane milieu's als winnaars kunnen worden beschouwd. 

Daarbij speelt een goede bereikbaarheid per auto een belangrijke 

rol. Dat werkt in het nadeel van binnenstadsmilieu's, omdat 

verbetering van de autobereikbaarheid op bezwaren stuit en 

omdat aan verbetering van het openbaar vervoer (in de ogen van 

de zakelijke dienstverleners) maar een beperkte betekenis wordt 

toegekend (Hessels, 1991). Dit commentaar is nu, anno 2002, al 

weer ten dele door de ontwikkelingen ingehaald. Hoewel de 

werkloosheid in de 'grote steden' nog steeds hoog is, kan gezien 

de sterke groei van de werkgelegenheid in Amsterdam en 

Utrecht toch niet meer worden volgehouden worden dat de 

economische opleving van de jaren negentig geheel aan ze 

voorbij gegaan is (dan heb ik het over gemeentelijke cijfers, 

inclusief de groei in de subcentra). Een ander aspect is de tendens 

dat ook recent hoogwaardige kennisactiviteiten zich blijven 

concentreren in 'grootstedelijke' gemeenten (van Oort, 2000). 

Een indicatie voor het economisch functioneren van de centrum

gemeenten t.o.v. hun omgeving geeft de ontwikkeling van het 

bruto regionaal product (figuren 8.17 en 8.18). In dit opzicht 

vertonen de drie centrumgemeenten een enigszins verschillende 

ontwikkeling. Amsterdam heeft weliswaar nog wel een achter

stand t.o.v. zijn omgeving, maar zijn relatieve positie is ver

beterd, vergeleken met de vorige periode (zie hoofdstuk 7). 

Utrecht is in dit opzicht juist een stapje achteruit gegaan en 

Arnhem heeft zijn positie zodanig weten te verbeteren dat er 

geen verschil meer is tussen deze centrumgemeente en zijn 

omgeving. 

Toch wordt het karakter van specifieke werkgemeente in 1994 bij 

de drie centrumgemeenten versterkt t.o.v. 1980, zoals blijkt uit de 

verhouding arbeidsplaatsen - inwoners in de figuren 7.23 en 

8.19. Dat geldt, zoals te verwachten, ook voor enkele middelgrote 

gemeenten in de omgeving van de steden: in deze fase komt de 

polycentriciteit van het stedelijke gebied duidelijk uit de verf. 

Een ander gegeven dat de deconcentratieprocessen van wonen 

en werken ten opzichte van elkaar belicht is de verhouding van 

de centrumgemeente ten opzichte van de omringende regio. 

De figuren 8.20, 8.21 en 8.22 laten voor Amsterdam, Utrecht en 

Arnhem het percentage van hun inwonertal en hun aantal 

arbeidsplaatsen zien van dat van de respectievelijke regio's 

(periode 1947 tot 1994). Uit deze figuren komt naar voren dat 

zowel bij Utrecht als bij Arnhem het wonen eerder deconcen-

treert dan het werken. Bij Amsterdam lijkt sprake te zijn van een 
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Economische opleving gaat 
aan grote steden voorbij 

ROTTERDAM/AMSTERDAM (GPD). - De werk
gelegenheid in de grote steden profiteert nauwelijks 
van de grotere economische bedrijvigheid. Dat blijkt 
uit enquêtes van de Kamers van Koophandel over de 
bedrijfsontwikkeling in hun regio's. 

De Rijnmond-regio bij voor
beeld, wei vorig jaar met een 
groei van 23 percent koploper 
op het gebied van investerin
gen, maar er kwam slechts 0,4 
eercent nieuwe arbeidsplaatsen 

ij in de bedrijven. Landelijk 
gezien ligt de groei van het 
aaantal arbeidsplaatsen tassen 
de | en 2,5 percent In de stad 
Rotterdam groeide vorig jaar 
het aantal werklozen nog met 
2500 mensen. Het werkloos
heidspercentage bedraagt nu 22 
percent. 

In de regio Amsterdam/Zaan
streek groeide de werkgelegen
heid met 2,4 percent, maar de 

werkloosheid blijft met 24 per-
ccqt op een te hoog niveau (fe-
genover een landelijk werkloos
heidscijfer van 13,9). Hier is de 
dienstverlening de sector met 
de grootste groei van het aantal 
banen (3.B percent). De enorme 
expansie van het kantorenge
bied Amsterdam-Zuidoost is 
hieraan niet vreemd. 

Ook in de regio Rijnmond 
breidt de zakelijke en overige 
dienstverlening zich uit; zij be
hoort tot het rijtje van bedrijfs
takken waarin vorig jaar aan
zienlijk meer werd geïnves
teerd. Het aantal banen nam 
hier wel toe, maar blijft met 

twee percent groei toch achter 
bij het landelijk gemiddelde. 

De regionale enquêtes van de 
Kamers van Koophandel ade
men overigens vertrouwen in de 
toekomst uit De ondernemers 
in Rotterdam en omgeving zijn 
optimistisch; vooral de 'groten' 
verwachten een gunstig jaar. De 
omzet (plus vier percent) en de 
bedrijfsresultaten namen vorig 
jaar toe, maar bleven iets achter 
bij de landelijke ontwikkeling-
In Amsterdam de en Zaanstreek 
steeg de omzet vorig jaar met 
drie percent de export met vier 
percent 

De Amsterdamse Kamervoor
zitter De Vilder zei gisteren dat 
de werkloosheid een domper zet 
op de gunstige cijfers. Een goe
de schoolopleiding („talenken
nis, voldoeode wiskundige ba
gage, kennis van de informati
ca, maar ook meer ambachtelij
ke vakbekwaamheid") is vol
gens hem van het grootste be
lang om vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt beter op elkaar te 
laten aansluiten. 

Figuur 8.20 Percentuele verdeling inwoners en arbeidsplaatsen Amsterdam van 

Noord-Holland en Flevoland, bron: CBS 

Figuur 8.21 Percentuele verdeling inwoners en arbeidsplaatsen gem. Utrecht van 

totale provincie, bron: CBS 

947 1960 1972 1980 1994 1947 1960 1973 1980 1994 

afwijkende situatie; daar loopt de ontwikkeling van wonen en 

werken ongeveer parallel. Voorzichtigheid is hier echter 

geboden. 

Het is denkbaar dat de keuze van de onderzoeksperiode tot een 

verkeerd beeld leidt. Vanwege de vroege suburbanisatie rond 

Amsterdam (zie hoofdstuk 6), lijkt het waarschijnlijk dat de 

deconcentratie van het wonen zich daar tussen 1900 en 1947 

sterker heeft gemanifesteerd dan die van het werken. Indien 

deze veronderstelling juist is, dan verschillen de drie centrum

gemeenten niet principieel van elkaar op het punt van de 

volgorde van de deconcentratie van wonen en werken. 

Wel moet dan vastgesteld worden dat Amsterdam behoorlijk 

voorloopt op de andere twee centrumgemeenten. 

Wat de structuur van de werkcentra aangaat is de vergelijking 

van de figuren 6.17 (1947) en 8.14 (1997) verhelderend. In de 

vijftig jaar die liggen tussen 1947 en 1997 zijn rond de grote 

werkcentra in de Randstad, Amsterdam en Utrecht sterke 

middelgrote centra ontstaan. Daar komt bij dat in de periode 

1978-1995 een zeer snelle groei van de subcentra binnen de grote 

gemeenten is opgetreden (zie figuren 8.15 en 8.16). Als men deze 

subcentra in de beschouwing betrekt dan blijkt dat, althans rond 

Amsterdam, een patroon met min of meer gelijkwaardige 
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Figuur 8.22 Percentuele verdeling inwoners en arbeidsplaatsen van Arnhem van 

het totaal van het Coropgebied, bron: C8S 

1947 1960 1972 1980 1994 

werkcentra aan het ontstaan is. De binnenstad hoort nog wel bij 

de grotere centra, maar de dominantie is verdwenen101. Een 

beschrijving van de centrumstructuur in de Amsterdamse regio 

kan niet anders dan een momentopname zijn door de sterke 

dynamiek ervan. Dit blijkt onder andere uit het kader over dit 

onderwerp (pag. 102) en het knipsel over het Arenagebied. Een 

opzienbarende groei en verbreding als volledig centrum 

vertoont de luchthaven Schiphol (zie kader over de ontwikkeling 

tot 'Airportcity'). Het is denkbaar dat in de toekomst een nog 

veel drastischer wijziging optreedt in de omvang en functie van 

werkcentra en het werk voor een groot deel verplaatst gaat 

worden naar de woning, zoals Peter Drucker in 1988 poneert 

(zie knipsel), maar ik rangschik dit soort bespiegelingen voor

lopig nog onder de categorie 'koffiedik kijken'. Bij Utrecht is 

sprake van een geleidelijker verandering in de centrumstructuur. 

Weliswaar treedt ook daar een sterke groei op van de middel

grote centra (al is die wel wat minder dan rond Amsterdam), 

maar de binnengemeentelijke decentralisatie vertoont een veel 

minder sterke ontwikkeling dan in Amsterdam. Nadat in de 

jaren zestig en zeventig de universiteit verplaatst was naar 

'de Uithof', gevolgd door een aantal kantoren (waaronder dat 

van de provincie) naar het subcentrum 'Rijnsweerd', is een ander 

beleid gevoerd, resulterend in de versterking van het stads

centrum met het 'Utrecht City Project'. Het is afwachten wat het 

resultaat zal zijn van de tegenstrijdige bewegingen van overheids

beleid en markt. 

"" In andere opzichten (bijvoorbeeld als centrum van cultuur en vermaak) nemen de 

binnensteden nog steeds een dominante positie in. Het past in de lijn van het betoog 

dat de specialisatie juist zal toenemen en dat kan heel goed een verdere versterking 

van die specifieke voorzieningen inhouden. 

Van luchthaven naar Airportcity 

De luchthaven Schiphol ontwikkelt zich in een hoog tempo tot een volwaardig 

centrum, als onderdeel van het stedelijk veld. Volgens de luchthaven zelf voltrekt 

deze ontwikkelings zich via de stadia die in de bijgaande tabel zijn aangegeven 

(Schaafsma, 2002). Het 'airportcity-concept' beschrijft de bedrijfsfilosofie van de 

huidige 'Schiphol Group': De slogan: 'don't worry, be happy' heeft een centrale 

betekenis in dat concept Het eerste deel (don't worry) staat voor een goede 

organisatie van de kern van de luchthavenactiviteiten: de klant moet zich veilig en 

op zijn gemak voelen. Het tweede deel (be happy) slaat op het aangenaam maken 

van de op een luchthaven nu eenmaal onvermijdelijke wachttijd. 

airport site 

pré 1980s 

1980s-1990s 

1990's-2000s 

2000's-2010's 

city airport 

mainport, hub 

airport city 

network of 

airportcities 

road 

multimodal 

high speed train 

airportas 

a network 

terminal 

enclave 

urban node 

network city 

De wachttijd moet veranderd worden in een positieve ervaring, moet waardevol 

bestede tijd worden. Niet alleen de reizigers worden als klanten beschouwd, ook 

de bezoekers, de zakenmensen, ja ook het personeel. Een onderdeel van het 

concept is ook het toepassen van ICT om wachttijden te voorkomen, bijvoorbeeld 

door gedecentraliseerde bagage-afgifte en check-inbalies in te richten, met snelle 

railverbindingen naar de luchthaven om files te vermijden, het gebruik van internet 

voor het plaatsen van orders voor tickets en het tax-free shoppen en andere 

gedecentraliseerde informatiesystemen. Dit concept is door octrooi beschermd en 

wordt commercieel verkocht naar andere luchthavens in de wereld en dat gaat 

hand in hand met het opbouwen van mondiale samenwerkingsverbanden om tot 

een 'netwerk van airportcities' te komen. Zo bestaan al deelnames en samen

werkingsverbanden met Frankfurt, Brisbane, JFK-New York, Hong Kong en 

Malpensa-Milaan. Voor de plek Schiphol heeft deze filosofie als consequentie dat 

de centrumvoorzieningen en kantoorfaciliteiten als kernactiviteiten van de lucht

haven worden gezien. Als opvolger van het 'Masterplan' uit 1989 is een nieuw 

stedebouwkundig plan ontwikkeld. Daarin wordt het grondgebruik geïntensiveerd, 

onder andere door bestaande parkeergebouwen te slopen en door kantoren met 

ondergrondse parkeergarages te vervangen. Ook zullen winkels en lunchbars 

worden toegevoegd aan het bestaande centrum. De vracht-arealen ten zuiden en 

zuid-oosten van het centrale deel van de luchthaven zullen worden uitgebreid en 

met een aparte vracht-tunnel onder de snelweg door worden verbonden met het 

bestaande areaal. Ten noorden van de luchthaven komt een 18-holes golfbaan 
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met een golf-hotel. De inkomsten van onroerend goed, winkels, parkeergelden en 

afgegeven concessies vormen een steeds belangrijker deel van de inkomsten van 

de luchthaven (in 2001 ca 39%, havengelden ca 48%). Een groot voordeel van de 

Schiphol-formule is dat de gehele ontwikkeling als geïntegreerd project plaats 

vindt met één opdrachtgever. Daardoor is het mogelijk een zeer ingewikkeld plan 

toch als eenheid te ontwerpen. 

Figuur 8.15 Centra en subcentra Amsterdam e.o., ca 1978, percentuele verdeling van arbeidsplaatsen over de centra, bron: 

Amsterdam (l 975,1985,1989,1993) 

fig. 8.14 centra en subcentra gemeente 

Amsterdam e.o., 1978 

percentuele verdeling van arbeidsplaatsen 

over de centra 

BRON : Amsterdam (1975,1985, 1989, 1993! 

Tn de regio Arnhem is van een sterke groei van middelgrote 

centra ten koste van het hoofdcentrum nog geen sprake. Daar is 

in de periode 1980-1994 slechts sprake van een lichte verschuiving 

(zie tabel 8.5, pag. 97). Niet alleen de centrumgebieden in de 

binnensteden zijn onderhevig aan een grote dynamiek, dat geldt 

minstens even sterk voor binnenstedelijke woonmilieu's. Oudere 

wijken verliezen bedrijven die er niet meer uit de voeten kunnen 

of waarvoor de milieuregels teveel 

problemen opleveren en de oor

spronkelijke bewoners worden eruit 

gedrukt door de opmars van 'young 

urban professionals' (yuppies in het 

spraakgebruik) of ze trekken weg 

omdat ze het gevoel hebben dat 'de 

buurt achteruit gaat'. Het kader over 

revitalisering van oudere stadsdelen 

geeft een illustratie van verdringings-

processen, zoals ze optreden in een 

binnenstadsbuurt als de 'jordaan' in 

Amsterdam, sinds het midden van 

de jaren zeventig. Een belangrijk 

punt daarbij is hoe deze trek van 

mensen met midden- en hogere 

inkomens naar (binnen/-stedelijke 

woonbuurten geïnterpreteerd moet 

worden, gezien het thema van mijn 

studie. Vastgesteld moet worden 

dat deze belangstelling voor oudere 

woonbuurten heel belangrijk is voor 

de voorzieningen, het aanzien en 

ook de financiële situatie van de 

centrumgemeenten. Deze trek naar 

oudere stadsdelen weegt qua aantal 

inwoners niet op tegen de tegen

gestelde deconcentratietendens 

(zie onder 8.2). De herwaardering 

van oudere stadsdelen is onderdeel 

van het specialisatieproces van 

woonmilieu's, dat zich in deze 

periode voltrekt. Het past uitstekend 

bij de kenmerken van het stedelijk 

veld. Een andere ontwikkeling die 

hierbij genoemd moet worden is de 

verandering van de buurten en 

100 Het stedelijk veld in opkomst - Anton Brand 



wijken qua etnische samenstelling. Het aandeel 'etnische 

minderheden' in de centrumgemeenten is in Amsterdam toe

genomen van 6% in 1975 tot 30% in 1999; voor Utrecht zijn deze 

percentages 5 en 19% (SCP, 2001). In de omgeving van deze 

centrumgemeenten (randgemeenten) ligt het aandeel etnische 

minderheden nagenoeg op het landelijke gemiddelde (SCP, 

2001). Door de 

Figuur 8.16 Centra en subcentra Amsterdam e.o., ca 1995 

fig. 8.15 centra en subcentra gemeente 

Amsterdam e.o., 1995 

percentuele verdeling van arbeidsplaatsen 

over de centra 

1 stip = 2 % 

BRON : Amsterdam (1975,1985,1989, 1993) 

toenemende oververtegenwoordiging in de centrumgemeenten 

nemen de verschillen dus toe. Ook deze groeiende differentiatie 

past binnen een stedelijk-veld ontwikkeling en samen met het 

upgraden van oudere stadsmilieu's kan het als bevestiging worden 

gezien van het angelsaksische karakter van deze stedelijke 

gebieden. 

Om de differentiatie van gemeenten te 

completeren bekijk ik tot slot nog de 

inkomensverhoudingen (zie figuren 

7.25 en 8.23). Het patroon uit 1984 

blijkt in 1994 nog vrijwel onveranderd 

te zijn. De drie centrumgemeenten 

worden nog steeds door lage gemid

delde inkomens gekenmerkt. Het aantal 

rijke gemeenten in de omgeving van 

Utrecht neemt toe met drie en 

Amersfoort klimt op tot een gemid

deld niveau. 
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Conceptplan Arenagebied met gejuich ontvangen 
De Amsterdams* gemeente
raad kaa nog roet ta bet eten 
gooien, maar wa&rnexUjnlljk is 
dat niet. Het coeceptplan voor 
het gebied rond de Arena ia 
met zoveel gejuich ontvangen 
dat het gemeente bestaur wel 
heel sterke argumenten moet 
hebben om Ingrijpende wijzi
gingen aan te brengen. 

Binnen vijfjaar moet rond de Are
na een gigantisch uitgaan»- kanto
ren- en wooncentrum zijn verre
zen m« een oppervlakte van 
850.000 vierkante meter. De kos
ten: ƒ 3 miljard Vijfjaar geleden, 
werd het gebied vlakbij NS-station 
Bijlmermeer nog sis 'hopeloos' en 
'volstrekt niet interessant' om
schreven, IO lieten woordvoer
ders van de betrokken partijen on
langs weten tijdens de presentatie 
van de plannen. 

'Behalve een woonwinkelcen-
tmm. een bioscoop, een pop-eve
nementenhal, kantoortorens en 
grootschalige winkels zal er ook 
een entertainmentcentrum verrii-
zen*. aldus een aankondiging van 
de Cmtwikkeungsrnaaischapptj 
Centrumgebied Amsterdam Zuid
oost (OMC). In het OMC ritten 
drie partijen namelijk Ballast Ne-
dam Projectontwikkeling. BAM 
Vastgoed Ontwikkeling en ING 
Vastgoedontwikketing. 
Het amusementscentrum krijgt 
onder meer twee grote en een 
klein theater. Verder is het de be-

AU all* plannen ongewijzigd doorgaan varrijst rond Amsterdam Arena een gigantisch uitgaanscentrum. 

doeting om er een casino, een 
geldmnseum en een hotel van 300 
kamers te vestigen. Boven het ho

wl komen woningen en kantoren. 
Het grootste deel van de plannen 
is nog in de conceptfase. De bouw 

van een megabios van Pathé One- keergarage zijn echter definitief, 
mas met 14 talen, een eoncerthal Donderdag ging de eerste paal in 
van Mojo Conceits en een par- de grond. 

Veranderingen in het stadscentrum 

"De Amsterdamse binnenstad is in Nederland-zij het bedreigd-nog altijd hét 

centrum van de financiële en zakelijke dienstverlening, dé uitgaansplek, hét 

culturele centrum en hét winkelcentrum", aldus de 'Periodieke rapportage 1989 

Binnenstad Amsterdam' van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de hoofdstad. 

Ook anno 2000 wordt het stadscentrum door de gemeente nog steeds gezien als 

hét centrum dat op alle genoemde gebieden die rol vervult voor Nederland en een 

internationale uitstraling heeft op het gebied van cultuur, historie, toerisme, 

vermaak, architectuur, economie e.d.. Uiteraard moeten dergelijke uitspraken ten 

dele als een stukje 'gezond opportunisme' worden gezien, maar daarnaast doet 

zich in het kader van mijn onderzoek de serieuze vraag voor of de toppositie van 

dit inderdaad unieke stukje grond op alle fronten wel gehandhaafd zal blijven, 

gezien de sterke concurrentie van de opkomende centra in de omgeving. 

Zal het stadscentrum door de concurrentie niet gedwongen worden zich te 

specialiseren? Hoe stabiel is eigenlijk de positie en het karakter van de 

Amsterdamse binnenstad als je naar het verleden kijkt? Het hangt van het moment 

af waar je van uitgaat, maar in ieder geval is duidelijk dat zich enorme 

veranderingen hebben voorgedaan: sinds 1930 is het aantal inwoners met de helft 

teruggelopen. Kijk je naar de samenstelling van de bevolking dan zijn de 

verschillen nog veel groter. De alleenstaanden vormen nu veruit de meerderheid, 

terwijl ze in 1930 nog tamelijk onbetekenend waren; de rest van de bevolking is 

gedecimeerd (van Hulten, 1968; Dienst Binnenstad Amsterdam, 1999). Maar ook 

als je vanuit een meer recente datum naar de ontwikkeling van de binnenstad kijkt 

dan zie je forse verschuivingen. Sinds 1975 is het aantal inwoners met 11% 

toegenomen en het aantal woningen zelfs met bijna 40% (zie tabel 8.6). Het aantal 

arbeidsplaatsen is echter met bijna een kwart afgenomen en de kantoorvloer

oppervlakte met 10%. 

Tabel 8.6 Kengetallen binnenstad Amsterdam, 

bronnen: DR0-A'dam,1989, A'riam,1993, DB-A'dam.1 

1975 1985 1999 

inwoners 

woningen 

arbeidsplaatsen 

kantoren 

restaurants/cafe's 

winkels 

(x 1.000) 

(x 1.000) 

(x 1.000) 

vloeropp.lx 1.000 m:) 

arbeidspl.lx 1.000) 

71.5 

31,9 

111,1 

1510 

1005 

6 

69,4 

34,7 

83,5 

1410 

1250 

4,1 

79.6 

44,c, 

84,5 

1362 

1542 

9fi 
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Kantoor van de toekomst staat niet in de stad 
Door PETER DRUCKER 

Over twintig jaar puilt in Ja
pan de metro misschien nog uit 
van de Torenzen die naar hun 
werk in de stad gaan, maar el
ders in de industriële wereld zal 
dat dan verleden tijd zijn. Daar 
reist niet meer het kantoorperso
neel, maar het kantoorwerk op 
ea neer. 

Het kantoor van de toekomst 
staat niet in de stad. De uittocht 
is al begonnen. Citibank handelt 
de credit cards af in North Da
kota, verwerkt cheques in bet 
noorden vaa de staat New York 
en verhuist zijn computercen
trum momenteel naar New Jer
sey. 

Een grote beleggingsmaat
schappij in Boston, Colonial Ma
nagement Associates, beeft de 
landelijke klantenservice en klan
tenregistratie overgebracht naar 
een voorstad van Denver. 

Verzekeringsmaatschappijen 
verplaatsen het arbeidsintensieve 
werk - de verwerking van scha
declaims, de correspondentie 
met cliënten, de registratie -
naar de buitenwijken. In de 
voorsteden wordt nu het ene 
kantoorcomplex na het andere 
neergezet, zoals er in de jaren 
zestig en zeventig de winkelcen
tra als paddestoelen uit de grond 
schoten. De hedendaagse grote 
ttad is het produkt van de 19de-
eeuwse ontwikkeling die bet mo
gelijk maakte mensen in korte 
tijd van het ene punt naar het 
andere te vervoeren. In het Lon
den van Dickens ging iedereen 
nog te voet naar zijn werk, be
halve de bazen, die boven hun 
winkel of kantoor woonden. 

Maar halverwege de vorige 
eeuw werden de moderne midde
len van vervoer uitgevonden, 
eerst de trein, toen de bus en de 
tram (die aanvankelijk nog door 
paarden werd eetrokken), de me
tro, de auto, de fiets. Plotseling 
kon men naar een werkplek wor
den vervoerd, die verder dan op 
loopafstand van huis lag. Met de 
lift kwam daar nog de verticale 
mobiliteit bij. 

Wolkenkrabbers 
Omstreeks 1914 bestonden al 

alle vervoermiddelen waarmee 
mensen hun werk in het centrum 
van de grote stad konden berei
ken. Welke consequenties dat 
had, bleek pas goed na de Twee
de Wereldoorlog. Tot dan toe 
waren er maar twee steden met 
wolkenkrabbers: New York en 
Chicago. Tegenwoordig heeft ie
dere middelgrote stad zijn hoog
bouw. En zelfs in de middelgro
te steden forenst men naar zijn 
werk. 

DE WERELD 
VOLGENS DRUCKER 

Die ontwikkeling loopt nu ten 
einde, maar heeft inmiddels wel 
absurde gevolgen gekregen. 
Mensen die in Tokio werken, 
moeten op een afstand van ruim 
twee uur sporen wonen, willen ze 
in de ochtendspits nog een zit-

?laats in de trein bemachtigen. 
a Los Angeles moeten automo

bilisten al om zes uur 's och
tends kilometers lange files trot
seren om om half negen of negen 
uur achter hun bureau te zitten. 

Het kantoorpersoneel in de 
grote steden heeft geen werkda
gen van acht uur maar van 
twaalf uur. Alle pogingen van de 
laatste dertig jaar om een oplos
sing te vinden voor bet verkeers
probleem door het openbaar ver
voer uit te breiden zijn falikant 
mislukt, ondanks de vele miljar
den die er in zijn geïnvesteerd. 
Maar dat alles is nu volstrekt 
overbodig en zelfs achterhaald. 

De 20ste eeuw biedt een op
lossing die veel. gemakkelijker, 
goedkoper en sneller is: het ver
plaatsen van informatie en dus 
van het werk, naar de plek waar 
de mensen zijn. De middelen om 
dat te doen zijn er al: telefoon, 
interactieve video, elektronische 
post, de fax, de personal compu
ter, de modem, enzovoort. Ook 
de bereidheid om er gebruik van 
te maken is aanwezig, zoals 
blijkt uit het gigantische succes 
van de fax in de afgelopen an
derhalf jaar. 

Kantoorpersoneel 
Minstens zo belangrijk is dat 

administratief werk steeds meer 
uitbesteed zal worden, net als al 
gebeurd is met een groot deel 
van bet fysieke werk op de kan
toren, zoals schoonmaken, onder
houd van de apparatuur en de 
exploitatie van kantines. Het zal 
steeds vaker gebeuren dat het 
administratief personeel niet 
meer in dienst is van de instel
ling waarvoor het werk wordt 
verricht, maar van gespeciali
seerde en onafhankelijke tussen
bedrijven. Nu al wordt een 
steeds groter deel van dat werk 
gedaan door mensen die worden 
aangenomen, opgeleid en betaald 
door uitzendbureaus, waarbij 
steeds meer 'lijdelijke' krachten 
in feite een volledige en perma
nente baan bezetten. Veel van de 
nieuwe kantoorcomplexen bie
den niet alleen kantoorruimte 
maar ook kantoorpersoneel met 
bijbehorende supervisie. En dat 
lijkt dan ook het gat in de markt 
te zijn. 

De grootste beroepsgroep in 
de steden van de industriële we
reld wordt gevormd door kan
toorpersoneel dat administratief 
en onderhoudswerk verricht. 
Maar wat blijft er voor de grote 
stad over als het gewone kantoor
werk er verdwijnt? Een redelijke 
veronderstelling is dat de stad in 
de toekomst zal fungeren als het 
concentratiepunt van directies. 
Vijfentwintig jaar geleden ver
huisden enkele grote Amerikaan
se bedrijven (General Foods, 
IBM, General Electric) met hun 
hele hebben en houden uit Man
hattan naar de voorsteden van 
New York. Dat de informatie 
verplaatst kon worden, wisten we 
toen nog niet. 

Toen bet administratief perso
neel was verlost van de noodzaak 
om iedere dag op en neer te rei
zen naar het centrum, moesten 
de managers voortdurend de stad 
in voor hun zakelijke besprekin
gen. Daarom zullen de grote be
drijven hun managers, althans 
die aan de top, in de toekomst' 
vrijwel zeker daar houden waar 
ook de andere managers te vin
den zijn: in de stad. En dat geldt 
tevens voor de overheidsinstellin
gen en andere grote organisaties. 

Dat betekent dat de stad ook 
het werkterrein zal zijn van de 
dienstverlenende beroepen en 
bedrijven met een gespecialiseer
de kennis: het advocatenkantoor, 
de accountant, de architect, de 
investeringsbank, bet reclamebu
reau, de financiële analist. Maar 
ook die zullen hun adminstratie-
ve werk buiten de stad laten ver
richten. 

Wellicht komt er zo langza
merhand een eind aan de hausse-
in de kantoorbouw en de kan-
toorhuren, die begon toen Napo
leon III in bet Parijs van 1860 
het prototype van de moderne* 
stad creëerde en die de afgelo
pen 20 jaar in alle grote westerse 
steden krankzinnige proporties 
heeft aangenomen. (Zelf kan ik 
er daarom volstrekt vrede mee 
hebben dat de Japanners steeds 
meer kantoorpanden opkopen in 
de Amerikaanse steden). 

De grote stad van morgen zal 
waarschijnlijk veel meer lijken 
op de stad van voor de Industrie-
Ie Revolutie dan op het 19de-
eeuwse stadsplan van bij voor
beeld Parijs of New York. Maar 
wie zullen de steden dan bevol 
ken? Zullen de managen en de 
vertegenwoordigers van de vrije 
beroepen die in de stad werken, 
daar ook wonen? Op het vaste

land van Europa wonen de mana
gers van het middenkader en de 
mensen met een vrij beroep vaak 
nog in de stad, en als de directie-
burelen in de stad worden geves
tigd^ zal wellicht voorkomen 
worden dat zij alsnog naar bui
ten trekken. 

Maar het valt te betwijfelen of 
in de VS, Engeland en zelfs Ja
pan de uittocht van gezinnen 
met kinderen uit de middenklas
se teruggedraaid kan worden. En 
een stad van directieburelen zal 
de kansarmen ongetwijfeld nog 
minder emplooi bieden. Dat zal 
vooral eea probleem worden in 
de VS, waar de jungle van de 
verpauperde binnenstad nu juist 
door de achtergestelden wordt 
bevolkt Hoeveel belasting zal 
een directiestad opbrengen en 
kan zo'n stad ook nog als com
mercieel centrum blijven funge
ren? 

De luxewinkels zijn niet aan
gewezen op lager kantoorperso
neel, maar de meeste andere 
winkels zijn dat wel, vooral de 
warenhuizen, en alleen in Japan 
doen de mensen die in het cen
trum werken, daar niet ook re
gelmatig hun inkopen. Wat zal 
er gebeuren met de restaurants 
en hotels? Zullen de theaters nog 
bezoekers trekken of worden het 
studio's voor video-opnames en 
uitzendingen op de kabeltelevi
sie? Worden de ziekenhuizen in 
de stad wellicht een centrum 
voor onderwijs, informatie en di
agnose, terwijl de patiënten zelf 
in ziekenhuizen buiten de stad 
liggen? 

En hoe zit het met de grote 
universiteiten? De kosten .van 
het hoger onderwijs zijn in bijna 
alle industrielanden net zo uit de 
hand gelopen als die van de ge
zondheidszorg. De enige oplos
sing is misschien dat de universi
teit een centraal punt wordt, 
vanwaar kennis wordt overge
bracht naar waar de studenten 
zich bevinden, zoals nu al het 
geval is met de zeer succesvolle 
Open Universiteit in Engeland. 

Een paar keer per jaar geef ik 
een lezing voor zo'n 10.000 stu
denten. Toch zitten er nog geen 
honderd direct voor mij. De ove
rigen kunnen mij via een satel
lietverbinding op zo'n honderd 
andere plaatsen zien en stellen 
mij hun vragen over de telefoon. 
Er wordt tegenwoordig heel wat 
afgediscuxsieerd en geschreven 
over de technologische gevolgen 
van het informatietijdperk. Maar 
de sociale gevolgen zijn mis
schien wel zo belangrijk. 

Peter Drucker doceert sociale 
wetenschappen aan de Clarem-
ont Graduale School in Califor-
nie. 
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Het aantal restaurants en café's is met ruim de helft toegenomen en het aantal 

arbeidsplaatsen in winkels met 40%. Als je die verschillen ziet dan is het op z'n 

minst genomen niet waarschijnlijk dat de positie van het stadscentrum onge

wijzigd zal blijven. Niet alleen is het evident dat de positie in vergelijking met 

andere centra qua aantal arbeidsplaatsen verandert, zoals uit de figuren 8.15 en 

8.16 blijkt, maar de opkomst van vermaakscentra in de omgeving zullen ook op dat 

terrein veranderingen te zien geven. Nu al is in het Arenagebied een nieuw 

uitgaanscentrum in de maak (met twee megabioscopen in de buurt), het media-

vermaakscentrum Showbizzcity heeft zich in Aalsmeer gevestigd, Amstelveen 

heeft diverse culturele voorzieningen aangetrokken en in het sterk uitgroeiende 

Almere komen nieuwe centrumvoorzieningen tot stand. Ook Schiphol en het 

Hoofddorpse centrum ontwikkelen zich met een grote dynamiek. 

Het is slechts een greep. Duidelijk is: er komt meer concurrentie, op meer 

terreinen en het blijft niet zoals het was. (gemeente Amsterdam, 1993; Dienst 

Ruimtelijke Ordening Amsterdam, 1989; Dienst Binnenstad Amsterdam, 1999). 

Revitalisering van oudere stadsdelen 

Revitalisering van delen van een grote stad treedt op wanneer bewoners van 

lagere welstand worden vervangen door bewoners met een hogere welstand. 

Sinds de jaren zeventig treedt dit verschijnsel in veel Nederlandse steden op. 

De vraag is welke bevolkingscategorieën geïnteresseerd zijn in een woning in de 

oudere stadsdelen. Gale deelt potentiële gegadigden voor oudere en vervallen 

buurten in naar de mate waarin zij bereid zijn risico's te nemen (Cortie & v.d. Ven, 

1981): In de eerste fase van revitalisering kopen alleenstaanden en kinderloze 

paren oude huizen in een verwaarloosde buurt. Zij nemen een groot risico, want 

het is nog maar de vraag welke kant het met die buurt op gaat. Vaak zijn dit, in de 

Amerikaanse situatie waar Gale zijn theorie op baseert, mensen uit de 

scheppende beroepen, relatief veel van gemengd ras en homosexuelen. In de 

tweede fase vestigen zich mensen die zich terdege van de risico's bewust zijn, 

maar zij geloven dat ze een veelbelovende investering doen. Zij denken dat de 

buurt aantrekkelijke culturele, stedebouwkundige en architectonische waarden 

bezit en een goede lokatie is. Deze categorie bestaat uit alleenstaanden en 

kinderloze paren met een beroep op academisch niveau. Een groot verschil met 

de eerste categorie is dat zij veel minder culturele en standsverschillen accep

teren. Dat kan aanleiding zijn tot spanningen met de oorspronkelijke bewoners. 

In de derde fase is de omvorming van de buurt al jaren aan de gang en zijn al grote 

delen van de buurt voorzien van nieuwe of gerestaureerde woningen en bewoners 

uit de middengroepen. De vestigers in deze fase zijn geen risico-nemers. 

Zij hebben een economische carrière achter de rug en werken bij de overheid of 

het bedrijfsleven. De oorspronkelijke bewoners van de buurt zijn inmiddels 

verdreven of overleden. De nieuwkomers in alle drie fasen zijn volgens Cortie en 
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van de Ven (1981) zowel in economisch als in sociaal opzicht minder kwetsbaar. 

Zij kunnen goed inschatten in welke toestand het huis zich bevindt en ze 

beschikken over kennis, middelen en relaties om de kosten tot een minimum te 

beperken. Ze behoren over het algemeen tot de categorie eigenaar-bewoner, 

zodat voor hen het vermogensaspekt (hopen op waardestijging) minder op de 

voorgrond zal staan. In sociaal opzicht zijn ze minder kwetsbaar omdat ze geen 

scherp geprofileerde sociale status hebben. Deze wordt dan ook nauwelijks 

bedreigd doordat ze in een sociaal heterogene buurt gaan wonen. Of in een buurt 

daadwerkelijk revitalisering gaat optreden is van zeer vele factoren afhankelijk, 

zoals de ligging van de buurt, de mate waarin panden vrijkomen, de prijs ervan, 

of in de buurt sprake is van veel of weinig eigenaars, hoeveel woningzoekenden in 

de betreffende buurt willen wonen, etc. In de Amsterdamse wijk de Jordaan is een 

proces van revitalisering in de jaren zeventig op gang gekomen. Dit proces is niet 

het gevolg van een terugkeer van de elite naar de stad, maar van een geringere 

mate van vertrek dan in de jaren zestig. Het gaat dan vooral om personen in de 

leeftijdscategorie van eind twintig / begin dertig jaar. Deze ontwikkeling heeft aan 

de ene kant te maken met de sterke groei van de quartaire sector in de centrum

gemeente en aan de andere kant met de emancipatie van jongeren en vrouwen. 

Daardoor neemt de relevante categorie woningzoekenden sterk toe. Deze 

categorie is bereid een groot risico te nemen bij het zoeken van een woning in de 

stad, maar heeft beperkte bestedingsmogelijkheden. Het door Gale geformuleerde 

idee (de fasering van het proces van revitalisering naar categorieën van mensen 

met een afnemende bereidheid tot het nemen van risico's) blijkt in deze situatie op 

te gaan. Het proces van revitalisering heeft zich in de Jordaan gedurende vele 

decennia voortgezet en ook categorieën bewoners die weinig risico wensen te 

nemen zijn anno 2000 in ruime mate in deze buurt vertegenwoordigd. Het optreden 

van revitalisering bij oudere buurten in de centrumgemeenten blijkt in mijn 

onderzoek niet tot een structurele wijziging van de voornaamste ontwikkeling in 

het vestigingspatroon te leiden (deconcentratie). Deze processen passen goed in 

een stedelijk veld-patroon met zich specialiserende woonmilieu's binnen een 

uiteengelegd stedelijk patroon. Ze bevestigen nogmaals het angelsaksische 

karaktervan dit stedelijke gebied. 

8.4 Interactie-structuur 

Welke veranderingen zijn in de periode 1980-1994 opgetreden in 

de belangrijkste verkeersnetwerken en welke wijzigingen hebben 

zich voorgedaan bij de lengte en de veelsoortigheid van de ver

plaatsingen? Om een beeld te krijgen van de aard van het dagelijkse 

verplaatsingspatroon wordt allereerst het forensisme bekeken. 

Het forensisme is in de periode 1981-1994 in Nederland als geheel 

sterk toegenomen, zo blijkt uit tabel 8.10 (pag. 108) en ook uit 



Tabel 8.7 Werkforensen Utrecht. 1960,1981,1994, bron: CBS 

Aantal werkforensen als % vd plaatselijke beroepsbevolking >10%) 

1960 1981 1994 1960 1981 1994 

Bilt, de 

Breukelen 

Bunnik 

Cothen 

Culernborg 

Doorn 

Driebergen-Rijsenhout 

Harmeien 

Houten 

Jutphaas 

Kockengen 

Leersum 

Lopik 

Maarn 

25% 

11% 

29% 

16% 

15% 

21% 

22% 

32% 

16% 

29% 

16% 

24% 

16% 

14% 

13% 

21% 

30% 

11% 

13% 

30% 

10% 

13% 

34% 

20% 

Maartensdijk 

Montfoort 

Nieuwegein 

Odijk 

Oudewater 

Schalkwijk 

Vianen 

Vleuten-de Meern 

Vreeswijk 

Werkhoven 

Willeskop 

Wijk bij Duurstede 

IJsselstein 

Zeist 

22% 

19% 

18% 

17% 

18% 

35% 

22% 

13% 

10% 

12% 

18% 

10% 

28% 

39% 

43% 

10% 

24% 

34% 

22% 

24% 

18% 

28% 

11% 

34% 

20% 

26% 

26% 

15% 

Tabel 8.8 Werkforensen Veenendaal, Hilversum en Amersfoort, 1960,1981,1994, bron: CBS 

Aantal werkforensen als % vd plaatselijke beroepsbevolking (>10%) 

1960 1981 1994 1960 1981 1994 

Veenendaal 

Kesteren 

Renswoude 

Rhenen 

Amersfoort 

Bunschoten 

Hoogland 

Hoevelaken 

Leusden 

Nijkerk 

Soest 

Stoutenburg 

15% 

19% 

11% 

15% 

23% 

25% 

24% 

25% 

30% 

10% 

11% 

12% 

15% 

13% 

17% 

23% 

12% 

Hilversum 

Ankeveen 

Blaricum 

Baarn 

Bussum 

's Graveland 

Huizen 

Kortenhoef 

Laren 

Maartensdijk 

Nederhorst den Berg 

Eemnes 

Loosdrecht 

16% 

12% 

27% 

14% 

23% 

17% 

13% 

17% 

10% 

20% 

28% 

10% 

20% 

12% 

4% 

14% 

23% 
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Mobiliteit dreigt onze woonomgeving te verstikken 

Met z'n allen dagelijks in de file 
Ze komen elkaar dagelijks te
gen. Jan Jansen en Plet Ple
t e n e n , op de Al . Belden 
woonden tot enkele jaren ge
leden in Hilverrom. Janaen 
wüde een mooier h u n en trok 
naa r Almere. Helaas g ing «'n 
werk niet mee. Daarvoor moet 
hij naa r rijn oude woon
plaats , naa r KJafkaJaaiiia 
Pieteraen woont nog steeds in 
de omroepatad. Blaar vanwe
ge ruimtegebrek verhuisd* 
zijn bedrijf naa r Almere. Hij 
legt dagelijks deeetfde weg af 
als Jansen, maar dan In te
gengestelde richting. 

SERIE 

door Harry Homma 

Als Jansen z'n vroegere 
b u u r m a n op de Al legen-
kwam, wilde hij nog wel eens 
vrolijk zwaaien. Die lol is er 
inmiddels af. Toen Jansen 
naar Almere verhuisde, wist 
hi j dat hij bijna een half u u r 
"haar z n werk onderweg zou 
zijn. Dat moet ik er voor over 
hebben, dacht hij. Door files 
en opstoppingen is het half 
u u r zeker drie kwartier ge
worden en als hel tegenzit 
wel een uur Ook Pietersen 
moei steeds vaker aanschui
ven in de file. 

De Jansen en Pietersen 
waarover we hier spreken, 
zijn fictief Maar in werkelijk
heid zitten vele Jansens en 
Pieiersens en duizenden ande
re bewoners van Gooi en 
Vechtstreek. Almere en Eem-
land. in dezelfde situatie Ko
men ze niet binnen deze regio 
w de file. dan hebben ze er el
ders wel mee ie maken, als ze 
voor hun werk naar Amster
dam. Amersfoort. Utrecht of 
nog verder moeten. 

De Randstad slibt dicht, zo 
heet het. en de inwoners van 
dit gebied ondervinden dat 
s a n - d e n hjve. Het autobezit 
stijgt. Het gebruik van de 
auto eveneens De hoeveelheid 
wegen houdt daarmee geen 
gelijke tred Is Nederland vol? 
Krijgt het te veel asfalt? Dat 
is de vraag 

In 1986 was in heel Neder
land 2000 kilometer aan auto
snelwegen beschikbaar Vorig 
jaar was dat 2300 kilometer. 
De autosnelwegen vormen 
desondanks slechts twee pro
cent van het totale wegennet. 
Maar op dat kleine stukje au
tosnelweg speelt zich wel 37 
procent van het verkeer af. 
Weliswaar groeide het wegen
net van 100 000 kilometer in 
1986 naar circa 109.000 kilo
meter, maar die stijging deed 
zich voornamelijk binnen de 
bebouwde kom voor. door 
bouw van nieuwe en uitbrei
d ing van bestaande wijken 

In dezelfde periode van 1988 
tot nu verminderde de lengte 
van het spoorwegnet, van 
2770 naar 2739 kilometer Het 
aantal stations ging iets om
hoog: van 357 naar 372 Het 
fietspadennet groeide in de
zelfde penode van bijna 
15 000 naar rond de 20 000 
kilometer Maar op die fietspa
den k u n n e n de personenauto's 
natuurli jk niet terecht. En 
hun aantal groeide van 4.6 

miljoen naar 5.6 miljoen, wat 
tot 25 miljard meer afgelegde 
kilometer» per jaar leidde. 

Het wekt d u s geen verwon
der ing dat we ons steeds 
meer over de wegen moeten 
wr ingen. Voor de lol hoef je 
bijna niet meer in de auto te 
s tappen. Hoe komt het dan 
dat de reislust toch steeds 
toeneemt? 

„Voor de lol 
stap je bijna 
niet meer 
in de auto" 

In i de jaren zeventig en 
tacht ig zijn veel mensen op 
drift geraakt . Bedrijven gin
gen in groten getale naar lo
caties aan de s tadsranden of 
in gebieden tussen Randstad 
en kleinere steden. Inwoners 
van het Gooi en de Vechts
treek bijvoorbeeld verhuis
den naar groeikernen als Al
mere en Huizen en naa r Bun
schoten. Een reëel al ternatief 
voor de au to in de vorm van 
openbaar vervoer ontbreekt 
veelal. In heel Nederland is 
tussen 1985 en 1993 het aan
tal mensen dat met de auto 
naar het werk reist gegroeid 
met 700.000 

Natuurl i jk wordt het auto
gebruik met alleen veroor
zaakt door woon-werkver-
kecr. Je neemt het hu is je op 
wielen' ook voor vakanties. 
Of om boodschappen te halen 
en. luxueuzer, te 'shoppen'. 
Om familie te bezoeken en te 
recreëren. De wegen worden 
ook gebruikt om goederen te 
vervoeren of. in het geval 
van bijvoorbeeld vertegen
woordigers, k lanten te bezoe
ken Maar de grootste bottle
neck is en blijft het woon
werkverkeer. Natuurl i jk zijn 
er mensen die e r zelf voor 
kiezen om dagelijks een gro
te afstand naar en van hun 
werk te overbruggen . Voor 
de meesten is echter van een 
vnje keuze nauweli jks spra
ke. 

Sprekendst voorbeeld is Al
mere. De s tad groeit snel. In 
nog geen twint ig j aa r van 
nul naar 115.000 inwoners 
En jaar l i jks komen er zo'n 
zevenduizend bij. De werkge
legenheid houd t hiermee ab
soluut geen gelijke tred. 
Voor de circa 50 000 mensen 
die ui 19Ö5 tot de Almeerse 
beroepsbevolking behoorden, 
waren in h u n eigen plaats 
ruim 25.000 banen beschik
baar. En daarvan worden er 
bijna t ienduizend door men
sen van buiten Almere bezet. 

Dagelijks verlaten 31.000 
Almeerders voor hun baan 
hun woonplaats. Van alle Al
meerders werk t veertig pro
cent in Amsterdam, negen 
procent m Gooi en Vechts
treek, vijf procent in de rest 
van Noord-Holland en vijf 
procent in de provincie 
Utrecht. Het verk laar t waar
om 58 procent van de Al
meerders de au to voor woon

werkverkeer gebruikt . De 
kans op files op de Al tussen 
Muiden en Diemen en op de 
N27 tussen Huizen en de Wa-
lerlandseweg is groter dan 
üen. Als er geen maatregelen 
worden getroffen, wordt dat 
volgens Rijkswaterstaat op 
de Al in 2010 zelfs dert ig 
procent. 

Van de Al is het stukje 
tussen Muiderslot en Muider-
berg het d ruks t bereden. In 
1995 werden daar gemiddeld 
op een werkdag 144.808 
voertuigen geteld. In 1994 
waren het er n o g 119.000. 
Op het s tuk tussen knoop
punt Muiderberg en Naarden 
werden in 1995 gemiddeld 
100.513 voertuigen geteld. 
Een verschil van ru im 
44.000. Voor het overgrote 
deel Is dit verschil te wijten 
aan he t verkeer vanuit en i n 
de r ich t ing van Atmenr~~r 
"""Ën dat verkeer 'manifes
teert zich vooral in de spits
uren. Zo reden in 1995 tus
sen acht en negen uur 's 
morgens liefst 4649 voertui
gen tussen Muiderslot en 
Muiderberg en 's middags 
tussen vier en vijf uur 7224 
voertuigen. In de spi t suren 's 
morgens Betreft het 84 pro
cent zakelijk en woon-werk-
verkeer. 

Maar ook vanui t Gooi en 
Vechtstreek en Eemland is 
sprake van een stijgend aan
tal verplaatsingen met de 
auto. Mensen stellen er geen 
pn js meer op dat in h u n 
woonomgeving bedrijven zijn 
g e v e a t i g i Bedrijven zoeken 
locaties waar ze de ruimte 
hebben en willen met meer in 
onbereikbaar geworden cen
tra zitten. De afstand tussen 
wonen en werken is daar
door groter geworden. 

In gebieden waar werkgele
genheid voldoende aanwezig 
is. büjkt bovendien met de ei
gen bevolking volop aan de 
slag te zijn. Zo waren in 
1994 van de 79 500 in Gooi 
en Vechtstreek wonende 
mensen die tot de beroepsbe
volking gerekend worden, er 

52.000 (63.8 procent) in dat
zelfde gebied- werkzaam. Cir
ca 27.500 inwoners van Gooi 
en Vechtstreek (34.6 procent) 
gaan de regio uit om te wer
ken. De meesten van hen 
naar Amsterdam en omge
ving en naar plaatsen in de 
provincie Utrecht. 

Daarentegen s t romen dage
lijks 29.500 mensen (36.2 

,y4/mere heeft 
banen voor 
slechts helft 
eigen bewoners" 
procent van het aantal ba
nen) Gooi en Vechtstreek bin
nen. Van hen zijn 14.000 
mensen in Utrechtse gemeen
ten woonacht ig en zesdui
zend in Flevoland. 

Ook binnen Gooi en Vechts
treek is sprake van pendels
tromen. Op 1 januar i 1996 
telde Hilversum circa 38.200 
arbeidsplaatsen. Nog niet de 
helft daarvan werd door Hil-
ve r summers bezet. Van de in
woners van de omroepstad 
werken e r 16.200 ui andere 
gemeenten, van wie bijna 
4.0O0 in andere gemeenten 
in het Gooi en de Vechts
treek. Dat vertaalt zich ui in
komende pendel: 21.800 van 
de in totaal 38 .200 arbeids
plaatsen in Hilversum wor
den door niet-Hilversummers 
bezet. 

Een zelfde si tuatie is er . in 
Soest en Baam. Van de men
sen die in Soest werken, 
woont ru im de helft in een 
andere gemeente en in Baarn 
geldt da t zelfs voor ru im 56 
procent. Vergelijkbare cijfers 
laten Eenmes, Loenen. 
Loosdrecht en Maartensdijk 
zien. De gemeente Bunscho
ten is een ui tzonder ing. Daar 
is circa zeventig procent van 
de eigen bevolking bij een 

plaatselijk bedrijf in dienst . 
Logisch dat de secundaire 

wegen eveneens s teeds voller 
worden. Logisch ook. da t di
verse gemeenten een toena
me van verkeer door h u n be
bouwde kom consta teren en 
dat steeds vaker s p r a k e is 
van sluipverkeer. 

Alle voorspellingen wijzen 
erop. da t de si tuatie zich m 
de komende jaren slechts zal 
verergeren. De rijksoverheid 
wil daarop met antwoorden 
met forse uitbreidingen van 
het wegennet. Meer asfalt is 
slecht voor n a t u u r en milieu. 
Het nodigt alleen maar uit 
tot meer rijden, is de redene
r ing . 

De regering zoekt het ui 
pr i jsmaatregelen (duurdere 
brandstof en rekeningrij
den), parkeerbeleid, het ver
sneld verbeteren van het 
openbaar vervoer, vervoerma-
.hageinent en al ternatieven 
als aoelgroepstroken. 'toerit-
doeenng ' op invoegstroken. 
verbindingen over het water, 
inhaalverooden voor vracht
verkeer. Er wordt gesproken 
over een 's temet ' van de Ne
derlandse Spoorwegen. 

De gezamenlijke krachtsin
spanningen zouden ertoe 
moeten leiden da t in 2005 de 
s t ructure le files buiten de 
Randstad op de achterland
verbindingen nagenoeg zijn 
opgelost. En da t het econo
misch verkeer rond en naar 
de gro te steden kan doorstro
men, met met een snelheid 
van 100 kilometer per uur. 
maar wel ongehinderd . Scho
ne droom of realiteit? 

Bij het maken van dit arti
kel is gebruik gemankt van 
gegevens van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. 
Rijkswaterstaat directie 
Noord-Holland, de Stadsen-
quête Almere 1995. de 
werkgelegenheidsenquête 
1992 van de provincie 
Utrecht en van het Bureau 
voor Onderzoek & Statis
tiek van de gemeente Hil
versum. 

FOTO TON «ASTMUANS 

• Het gedeelte tussen het Muiderslot en Muiderberg is het drukste van de Al. Hier komt het verkeer 
uit Gooi. Eemland en Almere samen. Heel vaak zijn er m de spitsuren dan ook files te vinden. 

FOTO TON «ASTMUANS 

• Het gedeelte tussen het Muiderslot en Muiderberg is het drukste van de Al. Hier komt het verkeer 
uit Gooi. Eemland en Almere samen. Heel vaak zijn er m de spitsuren dan ook files te vinden. 
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hoofdstuk 5 (o.a. figuur 5.14). Ook in het onderzoeksgebied doet 

zich een sterke toename voor (zie de figuren 8.24a en b). Zo neemt 

het aantal werkforensen in Amsterdam, Alkmaar en Hilversum 

toe met ca 60%, in Apeldoorn en Amersfoort met ca 50%, Utrecht 

met ca 55%, Arnhem met 33% en Ede met 68%.'" 

De tabellen 8.7 en 8.8 geven een beeld van het aantal werk

forensen als percentage van de plaatselijke beroepsbevolking 

voor de regio Utrecht. Ondanks de sterke toename in absolute 

zin blijkt het werkforensisme, relatief gezien, geen grote ver

anderingen te ondergaan. Dat wordt vermoedelijk veroorzaakt 

doordat niet alleen het aantal werkforensen toeneemt, maar ook 

de plaatselijke beroepsbevolking (teller en noemer van de breuk, 

die in de tabellen 8.7. en 8.8 voorkomt in de vorm van een 

percentage). 

De vraag is welke hoofdlijn uit deze cijferopstelling te halen valt. 

Mijn conclusie is dat de specialisatie van werkcentra toeneemt, 

waarbij niet in iedere periode alle centra het even goed doen. 

Over de gehele periode 1947-1994 laten rond Amsterdam vooral 

Haarlemmermeer, Amstelveen, Almere, Hoorn en Purmerend 

een forse groei zien. In de omgeving van Utrecht groeit vooral 

Amersfoort flink. In de omgeving van Arnhem groeien Ede, 

Barneveld, Harderwijk en ook Apeldoorn stevig. Het is in ieder 
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Figuur 8.27 Vervoersprestaties Nederlandse Spoorwegen 1951-1993, 

bron: Van Oostrom, 1999 
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geval duidelijk dat overal een meerkernig patroon van centra 

aan het ontstaan is. Dit feit, samen met het gegeven dat de auto 

verder in belang toeneemt, leidt vermoedelijk tot een kris-kras-

karakter bij de dagelijkse verplaatsingen12'. 

Het autosnelwegennet wordt hier en daar nog met ontbrekende 

schakels aangevuld, maar de voornaamste investeringen 

betreffen de verzwaring van het bestaande wegenstelsel en het 

aanpassen van de knooppunten (zie figuren 8.25 en 8.26). 

Dat kan echter niet voorkomen dat de congestie op de snelwegen 

steeds meer een structureel gegeven wordt. In de loop van de 

periode breidt het gebied met dagelijkse files zich van de 

Randstad uit naar Brabant en Gelderland. De discussies over het 

al of niet verzwaren van het autowegenstelsel nemen toe in 

aantal en hevigheid (zie knipsels). Hoewel de weerstand tegen 

de auto heel groot blijft en er tot op zekere hoogte door het rijk 

1" De hier gehanteerde cijfers van de Enquête Beroepsbevolking (1994) hebben 

uitsluitend betrekking op de grotere stromen per centrumgemeente (de kleinere 

stromen zijn vanwege het steekproefkarakter van de EBB niet betrouwbaar en dus niet 

meegenomen). De weergegeven percentages betreffen dan ook deze grotere stromen. 

121 Uiteraard zijn daar ook allerlei andere factoren op van invloed, zoals het toenemen 

van ritten met meer bestemmingen en het veelvormiger worden van de huishoudens-

samenstelling. 
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geïnvesteerd wordt"' in het openbaar vervoer, blijkt dit laatste 

toch nog meer terrein verlies te lijden en breekt geleidelijk aan het 

besef door dat de auto als gegeven moet worden aanvaard en 

geaccomodeerd (zie VROM-Raad, 1999). Toch gaan de spoor

wegen vooral gedurende de jaren negentig steeds meer reizigers 

vervoeren (zie figuur 8.27). De doorgaande stijging van de 

verkeersmobiliteit zorgt ervoor dat de congestie zich in de spits 

niet alleen op alle snelwegen manifesteert, maar ook in treinen 

en bussen. Het percentage mensen dat voor de dagelijkse woon-

werkrit buiten de woongemeente de auto neemt stijgt licht van 

66% in 1981 tot 72% in 1996 (Mu-Consult, 1998). De sterke groei 

is eruit en de auto heeft een dominerende positie in het dagelijkse 

verplaatsingspatroon. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat 

het aandeel van het woon-werkverkeer in het totale aantal 

verplaatsingen langzaam achteruit loopt. In 1993 is het aandeel 

van het woon-werkverkeer gedaald tot ongeveer 23% van alle 

personenverkeer. Dat ligt vooral aan de groei bij allerlei andere 

verplaatsingen. Ongeveer de helft van alle verplaatsingen is in 

1993 sociaal-recreatief" van aard. De bestedingen aan dit soort 

activiteiten nemen toe en ook de afstand waarop ze zich afspelen. 

De dominantie van de auto is bij dit motief nog groter dan bij het 

woon-werkverkeer (exclusief vakantieverkeer, in 1993 ca 70%'"'; 

Provincie Noord-Holland, 1995). 

Tabel 8.9 Vrije tijd: indexcijfers, bron SCP. 1998 

1980 1985 1990 1995 

autogebruiklh) 

consumptieve bestedingen 

outillage huiselijke vrijetijdsbesteding '7| 

100 

100 

100 

127 

97 

111 

123 

114 

156 

139 

125 

247 

Bij het spitsverkeer spelen de woon-werkverplaatsingen echter 

nog steeds een belangrijke rol. De ontwikkeling van het 

forensisme'*' geeft hiervan een zekere indruk. Het totale aantal 

forensen blijkt tussen 1971 en 1996 toe te nemen met een factor 

2,3. Een deel hiervan kan gezien worden als een volume-effect 

door de toename van de beroepsbevolking; deze neemt met een 

factor 1,76 toe in dezelfde periode. Resulterend neemt het 

percentage forensen van de beroepsbevolking in de periode 

1971-1995 toe van 26,9 tot 35,2 (zie tabel 8.10 ). 

Tabel 8.10 Toename forensisme Nederland, 1971-1996, bron: Trendrapportage woon

werkverkeer 1992/'93en 1996/'97. Mu-Consult, 1998 

1971 1981 19% 

a beroepsbevolking (x 1.000) 3796 (100)* 5541 (146)* 6681 (176) < 

b forensen (x 1000) 1.021 (100) 1662 (162) 2351 (230) 

c percentage b van a 26,9 30,0 35,2 

•getallentussen haakjes: indexcijfers, 1971 is 100 

Een belangrijke rol bij de toenemende vervlechting van woning

markt en arbeidsmarkt speelt het dagelijkse verplaatsings

patroon van bewoners van stedelijke gebieden. Binnen één 

huishouden bestaan vaak meerdere oriëntaties op werk- en 

voorzieningencentra (zie ook hoofdstuk 5). Dit draagt bij tot de 

genoemde vervlechting en daarmee tot het uitbreiden van de 

oorspronkelijke stadsgewesten tot één stedelijk veld. Het hierna 

volgende kader geeft enkele voorbeelden van dit patroon. 

De keuze van bewoners voor een huis in een Vinex-wijk 

Dit blijkt o.a. uit het grote aantal voorstadstations dat sinds 1950 is toegevoegd 

(zie figuur 8.32) en de baanverdubbelingen vooral in de Randstad. 

Dit is een brede groep verplaatsingen, waaronder onder meer het bezoek aan 

familie en vrienden, recreatiegebieden en uitgaansgelegenheden valt (het vakantie

verkeer valt hier niet onder). 

De modal split bij het sociale en recreatieve verkeer heeft betrekking op het 

gemiddelde van alle verplaatsingen in Nederland; het eerder genoemde modal split-

cijfer voor het woon-werkverkeer slaat op verplaatsingen buiten de woongemeente. 

Deze cijfers zijn dus niet vergelijkbaar. 
161 Afgemeten aan de wekelijkse lijdsduur van het autogebruik t.b.v. vrijetijds

activiteiten. 
m Afgemeten aan de aanwezigheid van een band /cassetterecorder, platenspeler, 

cd-speler en videorecorder in huishoudens. 

In het boek 'Buitenwijk, stedelijkheid op afstand' van Arnold Reijndorp e.a. (1998) 

wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de ervaringen en meningen van de 

bewoners van een vijftal nieuwbouwwijken, gerealiseerd in het begin van de jaren 

negentig: Vinexwijken. Wat vinden de bewoners van deze wijken van de ligging 

van hun wijk ten opzichte van het werk of de school? Je mag aannemen dat de 

ligging van de wijk voor de meesten van hen niet het eerste motief is geweest om 

er te gaan wonen. Uit een onderzoek van B.G.A.Kempen (1994) naar verhuis-

Helaas is het niet mogelijk de ontwikkeling van het aantal werkforensen per 

werkgemeente hier te laten zien (ten vervolge op een soortgelijke tabel in hoofdstuk 7), 

omdat het beschikbare statistische materiaal daartoe ontoereikend is (zie ook noot 7). 
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motieven onder 3.000 huishoudens die naar de nieuwbouw verhuisd zijn, blijkt dat 

slechts 5% van hen als motief opgeeft: het verkleinen van de afstand. In veel 

gevallen echter lopen de verschillende verhuismotieven van bewoners door 

elkaar en gaat het er vooral om welke betekenis een wijk of een stad voor de 

mensen heeft Ook uit het Nationale Woningbehoefte Onderzoek 1998 (VROM, 

2000) blijkt dat vooral de woning en de directe woonomgeving van belang geacht 

worden voor de mate van tevredenheid. Opvallend genoeg hebben de aanwezig

heid van winkels, parkeervoorzieningen en openbaar vervoer weinig of geen 

invloed op de beoordeling van de woonomgeving. Daaruit kan afgeleid worden dat 

de situering van woongebieden ten opzichte van werk en voorzieningen vrijwel 

niet meer meespeelt als standplaatsoverweging. In veel publicaties van de jaren 

negentig wordt erop gewezen dat de Vinex-locaties geïsoleerd liggen ten opzichte 

van het bestaande stedelijke gebied. Ze worden afgescheiden van de bestaande 

stad en soms zelfs doorsneden door infrastructurele werken als spoorlijnen, 

snelwegen, waterlopen en hoogspanningsleidingen. Uit het onderzoek van 

Reijndorp komt naar voren dat juist de ligging van nieuwbouwwijken aan de 

stadsrand als centraal werd ervaren en als positieve eigenschap gewaardeerd 

(naast andere motieven als bijv. de gunstige prijs-kwaliteitverhouding van de 

woning). Deze waardering voor de centrale ligging geldt in het bijzonder voor 

tweeverdieners zonder kinderen. Bij de Amersfoortse wijk Kattenbroek speelt de 

nabijheid van de A l en de A28 in dat opzicht een rol; in Diemen-Noord hebben de 

respondenten in de eerste plaats voor de wijk gekozen omdat het een locatie is 

aan de rand van de stad en niet zozeer een locatie ten oosten van Amsterdam. 

Een ander stel uit Diemen-Noord zoekt een vrijstaande woning en vindt die in 

Vleuten-De Meern, een eindje verderop langs de snelweg: "We wilden persé in 

het centrum van het land wonen en Amsterdam is een prachtige stad om dichtbij 

te wonen of in te wonen. Maar het nadeel van Amsterdam is dat het de uithoek 

van de Randstad is. In Vleuten ben je zo in Arnhem, Utrecht. Het is een uur rijden 

naar Rotterdam en Den Haag. Richting Amsterdam sta je bij Maarssen ook in de 

file, maar dat is wel te doen vanuit Vleuten. Het ligt beter in de Randstad.' 

De centrale ligging van Hoofddorp komt tot uitdrukking in de diversiteit van de 

werkplekken van de respondenten: naast Capelle aan de IJssel zijn onder andere 

Den Haag, Schiedam, Rotterdam en Houten genoemd. Bij tweeverdieners met 

uiteenlopende werkplekken wordt ofwel voor één van deze plekken gekozen ofwel 

voor een woonlocatie ertussenin. Het laatste geldt bijvoorbeeld voor een echtpaar 

waarvan de een in Amsterdam-Zuidoost werkt en de ander in Rijswijk. Hoofddorp 

ligt wat reistijd betreft in het midden. Voor een ander werkend echtpaar heeft de 

zorg voor hun zoontje een belangrijke rol gespeeld. De reistijd vanaf hun vorige 

woning in Maarssenbroek naar hun werkplekken in Hoofddorp en in Den Haag 

maakten het steeds moeilijker werk en zorg te combineren en na een zorgvuldige 

afweging van reistijden bleek Hoofddorp voor hen de beste optie: "We hebben 

eerst eens gekeken hoe dat nou zit, die afstand. Toen dachten we dat mijn 

deeltijdbaan misschien beter te combineren was met het opvangen van Jasper. 

En dat van hieruit de verbinding naar Den Haag heel gunstig is. Dus toen hebben 

we uiteindelijk gezegd, we gaan naar Hoofddorp. Daarmee reduceer je de reistijd 

definitief.' 

Een verandering van werkplek leidt niet noodzakelijk tot verandering van woon

plek. In Overkroeten (Breda) hebben bewoners er lange reistijden voor over om in 

Breda te kunnen blijven wonen. Een stel uit Breda, waarvan de man in Amsterdam 

werkt, heeft gemerkt dat in hun nabije omgeving heel wat mensen dagelijks 

enorme woon-werkafstanden afleggen: 

"We dachten dat hij de enige was. Maar heel veel mensen doen het, nog veel 

grotere afstanden ook. Er zijn mensen die reizen anderhalfuur voor ze op hun 

werk zijn. In Eindhoven ken ik iemand die dagelijks naar Amsterdam reist. 

Collega's van mijn vriend reizen elke dag van Brabant naar Amsterdam. 

Beide buurmannen van mijn ouders, de een naar Delft, de ander naar Huizen. 

Het gebeurt meer dan je denkt.' 

Uit dit onderzoek naar de motieven bij de woonplaatskeuze van de bewoners van 

Vinexwijken kan de conclusie worden getrokken dat veel mensen op landsdeel

niveau iets van hun gading zoeken. 

Hoeveel huishoudens zo'n ingewikkeld dagelijks verplaatsings

patroon hebben met verplaatsingen over grote afstanden, is niet 

precies te zeggen. In ieder geval is het een feit dat de gemiddelde 

verplaatsingsafstand (totaal per dag, alle motieven opgeteld) in 

de periode 1985 tot 2001 nog behoorlijk toeneemt (zie tabel 8.11). 

Tabel 8.11 Ontwikkeling gemiddelde verplaatsingsafstand 1985 tot 2001, voor 

enkele motieven, per persoon per dag, voor de bevolking van 12 jaar en ouder'"', 

bron: CBS, Statline (2002) 

Motieven 1985 1990 1995 2001 

Totaal van alle motieven 

Van en naar het werk 

Zakelijk bezoek in werksfeer 

Winkelen, boodschappen doen 

Onderwijs/cursus volgen 

Visite/logeren 

Recreatief 

Overig 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

113 

122 

99 

99 

99 

120 

110 

122 

115 

130 

87 

104 

97 

114 

120 

151 

117 

150 

80 

104 

110 

115 

113 

130 

Het CBS geeft jammer genoeg niet alle afzonderlijke motieven weer voor deze 

periode; dat hangt waarschijnlijk samen met de aanpassing van de cijfers na 1993 aan 

die van 1985 tot 1993 (vóór 1993 ontbreken de personen jonger dan 12 jaar). 
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Wat in de tabel vooral opvalt is de sterke stijging bij het motief 

'van en naar het werk': van 6,33 km in 1985 tot 9,47 km in 2001, 

dat is een toename van 50%. Op het eerste gezicht doet deze 

sterke toename vreemd aan; tegelijkertijd immers is het aandeel 

van het woon-werkverkeer teruggelopen tot ca 23% van alle 

personenverkeer (zie hiervóór). Indien men echter op grond van 

signalen, die naar voren komen in de literatuur die ten grondslag 

ligt aan het kader hiervóór, uitgaat van de veronderstelling dat 

het motief 'afstand tot het werk' sterk aan belang heeft ingeboet, 

dan ligt de verklaring voor de hand. Het belang van sociaal-

recreatieve verplaatsingen neemt toe en men neemt mede met 

het oog hierop genoegen met een grotere woon-werkafstand. 

Het blijven veronderstellingen, maar in ieder geval is de totale 

gemiddelde afstand per persoon per dag in 16 jaar tijds met 17% 

toegenomen van 29,6 tot 34,5 km (CBS, 2002). Een ander 

interessant gegeven is dat het totaal aantal autokilometers 

afgelegd door autobestuurders in deze 16 jaar met 43% is 

toegenomen en door autopassagiers slechts met 16%. Dat wijst 

erop dat meer auto's door slechts één persoon worden gebruikt. 

Dat correspondeert ook met de sterke toename van de tweede 

auto: het aantal huishoudens met twee of meer auto's is in 

dezelfde periode verdubbeld (CBS, 2002). Kortom een meer 

individuele leefwijze en een wijdlopiger verplaatsingspatroon. 

De gemiddelde snelheid per auto neemt, onder invloed van de 

congestie,weliswaar nog niet af gedurende de jaren negentig, 

maar hij neemt ook niet meer toe (dat was in de periode 

1985-1990 nog wel het geval). 

8.5 De schaal waarop het relatienetwerk van het 
stedelijk gebied functioneert 

De doorzettende deconcentratie van wonen en werken en de 

toenemende omvang van het forensisme, waardoor de periode 

1980 tot 1995 wordt gekenmerkt, kunnen de verwachting wekken 

dat de omvang van de invloedsgebieden van de centrum

gemeenten sterk blijft toenemen. Dat is echter niet het geval. De 

vergelijking van de figuren 7.35 en 8.29 laat een bescheiden 

toename zien van de invloedsgebieden van Amsterdam en 

Utrecht in de periode 1981-1993. Zoals al eerder aangetoond 

nemen weliswaar de forensenstromen (in absolute getallen) naar 

deze hoofdcentra nog sterk toe, maar bij de percentages van de 

plaatselijke beroepsbevolking is slechts sprake van een beperkte 

verschuiving. De invloed van het werkcentrum Arnhem breidt 

zich wel verder uit en vertoont in dit opzicht dus een ander 

patroon. Naast deze 'traditionele' uitgroei van de invloed van 

centra doet zich echter iets anders voor dat veel bepalender is 

voor het stedelijke patroon. De vervlechting van invloeden wordt 

steeds sterker en dat maakt het in deze fase in de Randstad 

nauwelijks nog mogelijk de begrenzing van de verschillende 

invloedsgebieden te bepalen (zie figuur 8.30). In de regio 

Arnhem-Nijmegen is dat nog wel mogelijk. 

De in 8.3 geconstateerde opkomst van de middelgrote centra in 

de regio's van Amsterdam en Utrecht, speelt ongetwijfeld een 

belangrijke rol in het versterken van de vervlechtingen. Uit de 

hier naar voren gekomen gegevens blijkt duidelijk dat het 

aaneenklonteren van stedelijke regio's (en daarmee de vorming 

van een stedelijk veld) berust op veranderingen op het struc

turele niveau: het gaat daarbij om een stedelijk patroon dat poly-

centrisch is, met de daarbij behorende overlappende invloeden 

van die verschillende centra. Een benadering die gebaseerd is op 

het uitsluitend meten van de toename bij de individuele verplaat

singen, zoals door Bontje onlangs nog ondernomen, pakt dit 

verschijnsel niet en laat slechts de toenemende invloed zien van 

ieder afzonderlijk centrum (Bontje, 2001 ):o1. Met een dergelijke 

benadering, kan het ontstaan van een stedelijk veld, haast per 

definitie, niet worden vastgesteld. Het stedelijk veld kan alleen 

worden vastgesteld als wordt onderkend dat het een structureel 

verschijnsel is. In figuur 8.30 vraagt een merkwaardig verschijnsel 

de aandacht: de witte vlekken van Soest en Baarn. 

Je zou verwachten dat deze gemeenten in 1994 deel zouden 

uitmaken van één of misschien wel van meerdere invloeds

gebieden. Dat is niet het geval. Hoe valt dat te verklaren? Ik ga 

wat nader in op deze twee gemeenten, omdat ze illustratief zijn 

voor de complexiteit van het stedelijk veld. Soest heeft drie 

grotere stromen woonforensen, zoals uit het kadertje blijkt, maar 

geen van deze drie komt boven de 10% uit. Dat verklaart waarom 

Soest bij geen van deze drie werkgemeenten tot het invloeds

gebied behoort. Het deel van de beroepsbevolking dat ter plekke 

werkt is groot, namelijk 33%. Maar heel uitzonderlijk is dat nu 

ook weer niet; veel gemeenten in de provincie zitten op een 

20) Overigens komt Bontje tot de opmerkelijke constatering dat de gemiddelde 

verplaatsingsafstand per dag in de periode tussen 1987 en 1997 niet toeneemt. Dat is in 

strijd met de CBS-gegevens (Statline, 2002) waarop tabel 8.11 (/ie hiervoor) is gebaseerd. 

Uit deze CBS-gegevens blijkt dat de totale gemiddelde verplaatsingsafstand per dag, 

voor de bevolking ouder dan 12 jaar, toeneemt van 29,61 km in 1985 lot 34,52 km in 2001 

(een toename van ca 17 %). Mogelijk is dit veroorzaakt door de definitiebreuk in het OVP 

van het CBS. In 1993/94 is het CBS overgestapt van de bevolking zonder 0-12-jarigen 

naar de totale bevolking, bij hei OVP. Dat is de reden dat in de in 2002 door het CBS 

gepubliceerde gegevens over de periode 1985 tot 2001 de 0-12-jarigen daarbuiten laat. 
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Het geval Soest in 1994 Het geval Baant in 1994 

beroepsbevolking 

arbeidsplaatsen 

werkforensen 

woonforensen 

zowel wonend als werkend 

totaal 

onbekend 

uit Amersfoort 

uit Baarn 

naar Amersfoort 

naar Utrecht 

naar Amsterdam 

n Soest 

16.890 

14.300 

2080 

1050 

1600 = 

1390 = 

630 = 

5570 s 

9190 = 

7700 = 

personen 

» 

-

•• 

9,5% v.d. berbev 

8,2% „ 

3,7% „ 

33% „ 

54% „ 

46% „ 

beroepsbevolking 

arbeidsplaatsen 

werkforensen 

woonforensen naar Soest 

naar Hilversum 

naar Amsterdam 

zowel wonend als werkend in Baarn 

totaal 

onbekend 

10.860 personen 

10.600 „ 

onbekend 

1030= 9,5% v.d. berbev. 

810= 7,5% „ 

720= 6,6% „ 

3580 = 33% „ 

6140 = 56,6% „ 

4720 = 43,4% „ 

hoger percentage2". De grote vraag is: Waar werkt de rest van de 

beroepsbevolking? Dat is maar liefst 46%. Deze vraag is op 

grond van de beschikbare gegevens niet te beantwoorden. Zoals 

al eerder naar voren kwam is het met de CBS-Enquête Beroeps

bevolking (EBB) niet mogelijk kleine forensenstromen in beeld te 

brengen, vanwege de betrouwbaarheidseisen die aan deze 

steekproef gesteld moeten worden"'. Ik veronderstel dat deze 

46% onbekende forensen bestaat uit een groot aantal kleine 

stroompjes naar allerlei kleinere gemeenten in de omgeving. 

De werkgelegenheid in deze kleinere gemeenten is gedurende de 

laatste decennia sterk gegroeid en ik veronderstel dat deze 

arbeidsplaatsen voor een groot deel door werkers van elders 

worden bezet. 

gelegenheid, althans in de provincie Utrecht, zeer sterk is. Dat 

leidt dan vervolgens tot de veronderstelling dat hiermee een fijn

mazig kris-kras-patroon van verplaatsingen moet corresponderen. 

De toegenomen diffusie van de werkgelegenheid kan nader 

belicht worden. Daartoe bekijk ik de groeisnelheid van de werk

gelegenheid in drie typen gemeenten: de drie centrumgemeenten, 

de middelgrote en de kleine gemeenten. In de regio Utrecht 

bestaan de middelgrote gemeenten (10.000 tot 50.000 arbeids

plaatsen in 1994) uit Amersfoort, Nieuwegein, Zeist, Veenendaal, 

Maarssen, Soest, Houten en Baarn. 

Figuur 8.31 laat zien dat in deze regio na 1980 de middelgrote 

gemeenten het hardst groeien (daarvóór zijn de verschillen 

beperkt). De werkgelegenheid in de kleine gemeenten neemt na 

Baarn vertoont veel overeenkomst met Soest. Ook hier werkt 

33%; van de beroepsbevolking ter plaatse. De grootste stromen 

woonforensen komen geen van alle boven de 10% uit en van 

ruim 43%; van de beroepsbevolking is onbekend waar ze werken. 

Ik neem aan dat hier hetzelfde mechanisme werkt als in Soest: 

een groot aantal kleinere stromen naar kleine gemeenten, die niet 

als werkgemeente uit de EBB te halen zijn. Deze veronderstelling is 

van belang voor de beoordeling van het proces van veldvorming in 

de jaren negentig. Het betekent namelijk dat de diffusie van werk-

21' Utrecht 50%, Veenendaal 48%,Woerden 45%, Bunschoten 45%, Zeist 43%, 

Amersfoort 43%, De Ronde Venen 36%. 
221 Door voor het jaar 1994 het gemiddelde te nemen van de periode 1991-1996 

(5 jaar) is getracht het bezwaar van de toegestane grootte van de toelaatbare stromen 

zoveel mogelijk te verminderen. 

Figuur 8.31 Werkgelegenheid gem. Utrecht, middelgrote en kleine gemeenten 

prov. Utrecht, indexcijfers 1947-1997, bron CBS 
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Het PAROOL 

Noemde de gemeente de daling 
van de werkgelegenheid in een 
vorig Trendrapport nog alarme
rend', in het zojuist uitgekomen 
Trendrapport '97 wordt over de 
verdere daling nog slechts gecon
stateerd- 'Net als in 1995 is in 
1996 het aantal werkzame perso
nen in de binnenstad gedaald.' 
Het rapport herinnert eraan dat 
in dat jaar in heel Amsterdam de 
werkgelegenheid begon te stij
gen, voor het eerst sedert jaren 

In de zakelijke dienstverlening 
is overigens sprake van een stij
ging. Doordat de nieuw gevestig
de bedrijven in de binnenstad 
kleiner zijn dan de vertrokken 
vestigingen, zet het proces van 
schaalverkleining zich voort, 
constateert bet rapport. 

Hoewel de binnenstad nog 
steeds het belangrijkste kanto
rengebied vormt van de stad. 
neemt het omzetten van kanto
ren in woningen er toe. vooral in 
bet westelijke gedeelte van de 
grachtengordel. 

De detailhandel leeft op. In 
1996 is het aantal vestigingen 
met met-dagelijkse goederen 
erjjgzins gegroeid, onder meer 
door de bouw van De Kolk en de 
vestiging van winkels in het Cen-

Weer minder 
banen in de 
binnenstad 
(Van ego verslaggever) 
AMSTERDAM - De werkgelegenheid Is de Amsterdamse 
binnenstad blijft dalen. Maar het toerisme groeit en in 
1996 was Amsterdam, gemeten naar het aantal over
nachtingen, de vierde toeristenstad van Europa na Lon
den. Parijs en Rome. Dat staat in het Trendrapport '97. 
dat de gemeente vandaag beeft uitgebracht. 

traal Station en de Jodenbree-
srraat. 

In 1997 gaf de opening van de 
Kalvertoren een verdere impuls 
aan die ontwikkeling. 

In 1996 bezochten ruim drie 
miljoen zogeheten verblijfstoe-
risten de stad: ze verbleven er 

gemiddeld twee nachten. Ze 
zorgden voor S3 miljoen over
nachtingen. 

Vooral het aantal toeristen uit 
Azië nam toe. Het rapport gaat 
niet in op de gevolgen van de 
economische malaise in Azië. 

Kabinet staat 
winkelcentra 
aan stadsrand toe 
van orue verslaggever 

DEN HAAG 

De ministers Andriessen en Alders 
(Economische Zaken en VROM) 
hebben gisteren de weg vrijgemaakt 
vunf vestiging van grote winkelbe
drijven aan de rand van de stad 
Voortaan /uilen nauwelijks nog ei
sen gesteld worden aan het assorti
ment dat die winkels mqgen voeren. 

Tot nit toe mochten alleen winkels 
met volumineuze artikelen als meu
bels of keukens en bouwmarkten 
zich buiten de stadscentra, op de 
meubclboulevards' vestigen De 
overheid was als de dood dat de 
binnensteden zouden verkommeren 
als grote winkels naar de stadsrand 
zoutten trekken 

Tijdens mondeling overleg in de 
Tweede Kamer gingen de vertegen
woordigers vari WD, CDA en PvdA 
akkoord met die beleidswijziging. 

Het oude beffcid was negatief vnnr 
kleine zelfstandigen. Omdat alle gro 
te bedrijven in de centra werden ge
perst, zijn de grondprijzen in de bin
nensteden tol enorme hoogte geste
gen. Kleine zelfstandigen konden 
het zich niet meer permitteren in de 
binnenstad te blijven zitten 

1973 sneller toe dan in Utrecht, maar na 1980 nemen de middel

grote gemeenten die rol over. In Noord-Holland (niet in een 

figuur weergegeven) groeien de middelgrote en kleine 

gemeenten na 1973 even hard; het tempo van Amsterdam blijft 

daar flink bij achter. In de onderzochte gebieden van Gelderland 

groeien de kleine gemeenten sinds 1973 het hardst. De middel

grote gemeenten zitten daar net onder (alleen overtroffen door 

Apeldoorn) en Arnhem vertoont de laagste groeisnelheid2'1. 

Uit deze korte verkenning kan de conclusie worden getrokken 

dat de werkgelegenheid, die in de jaren veertig, vijftig en zestig 

nog een sterke concentratie vertoonde, na 1973 in toenemende 

mate is gaan deconcentreren. Deze uitkomsten bevestigen het 

beeld dat ik had. De toegenomen diffusie van de werkgelegen

heid in de drie regio's leidt er in samenhang met de eveneens 

toegenomen deconcentratie van het wonen en het afnemende 

' Ondanks hel relatief lage groeitempo van de centrumgemeenten neemt het aantal 

arbeidsplaatsen er in de periode 1980-1997 nog behoorlijk toe: Amsterdam met 87.000, 

Utrecht met 52.000 en Arnhem met 19.000 arbeidsplaatsen. 

belang van een beperkte woon-werkafstand toe dat steeds meer 

een kris-kras verplaatsingspatroon ontstaat in de dagelijkse 

relaties. Kortom, Soest en Baarn zouden zo gezien juist prima 

passen in een stedelijk veld-patroon. Indien de geconstateerde 

deconcentratieverschijnselen zich voortzetten is het zeer goed 

denkbaar dat op een toekomstige kaart van invloedsgebieden 

meer 'witte vlekken' te zien zijn. 

8.6 Samenvatting bevindingen en conclusies 

In de periode 1980-1994 zijn de individuele ontplooiings

mogelijkheden groter dan ooit tevoren en de consument wenst 

die ook te vertalen in wooncomfort, inclusief de keuze voor het 

woonmilieu. Dit draagt bij tot het verder voortschrijden van de 

deconcentratie van zowel woon- als bedrijfshuishoudens. Een 

belangrijke vraag is of in deze periode in het onderzoekgebied 

sprake is van de ontwikkeling van een stedelijk veld of niet. 

Daarbij moet opgemerkt worden dat de indicatoren die hierbij 

worden gebruikt een structureel karakter dragen, dat wil zeggen 

dat ze voortvloeien uit de functioneel-ruimtelijke structuur. 

112 Het stedelijk veld in opkomst - Anton Brand 



Op grond hiervan moet vastgesteld worden dat niet aangetoond 

is dat het stedelijk veld zich al volledig manifesteert. De indica

toren die dit moeten aantonen geven aanleiding tot twijfel. 

Volgens de theoretische veronderstellingen zou de centrum-

structuur gekenmerkt moeten worden door een afgenomen hiër

archie en door de aanwezigheid van meerdere (gespecialiseerde) 

centra. Een empirische bevinding is dat de hiërarchie in de 

periode 1980-1994, vooral in de omgeving van Amsterdam, sterk 

aan het afnemen is; in Utrecht en omgeving blijkt dat minder 

duidelijk te liggen. De opkomst van middelgrote gemeenten als 

centra van werkgelegenheid in de provincie Utrecht is weliswaar 

onmiskenbaar, evenals het positieverlies door de centrum

gemeente, maar de city van Utrecht heeft desondanks nog steeds 

een sterke positie. Voor de toekomst komt daar bij dat het 

centrum van Utrecht door de overheid sterk wordt gepushed 

(welk effect dat gaat krijgen is overigens nog niet duidelijk). 

Ook in de regio Arnhem is een zeker positieverlies van de 

centrumgemeente in de periode 1980-1994 te constateren, maar 

dit is veel beperkter dan bij de twee randstedelijke centra. Daar is 

in de oorspronkelijke verhouding tussen de centra nog veel 

minder veranderd. Bij de vervlechting van invloeden van centra, 

een andere belangrijke indicator, blijkt de regio Arnhem niet te 

voldoen aan de gestelde eis. De invloedsgebieden241 raken elkaar, 

maar overlappen niet. In de omgeving van Utrecht is sprake van 

een beperkte en rond Amsterdam van een sterke mate van ver

vlechting van invloeden25'. Het geheel van alle indicatoren over

ziende moet de conclusie worden getrokken dat de fase van het 

stedelijk veld in het onderzoeksgebied als geheel niet is aan

getoond. Alleen met betrekking tot de regio Amsterdam kan 

vastgesteld worden dat tegen het eind van de jaren negentig van 

een stedelijk veld in wording gesproken kan worden. Niettemin 

is er alle aanleiding toe om te veronderstellen dat in het gehele 

onderzoeksgebied sprake is van processen die, indien ze zich 

voortzetten, op den duur leiden tot de vorming van een stedelijk 

veld. Zo maakt de beschikbaarheid van de auto het mogelijk dat 

allerlei woon- en bedrijfshuishoudens in deze periode in 

beweging komen en kiezen voor het vestigingsmilieu dat het 

beste past bij hun situatie. Daarbij spelen levensfase en leefstijl

verschillen voor woonhuishoudens een steeds belangrijker 

:4' Gedefinieerd op basis van het aantal werkforensen gericht op de centrum

gemeente; dit moet minimaal 10% zijn van de in de woongemeente wonende 

beroepsbevolking. 
:"' Daarop is overigens ook de afstand tussen de verschillende centra van invloed. 

De afstand tussen Amsterdam en Utrecht is kleiner dan die tussen Utrecht en Arnhem 

wordende rol. Bij bedrijven zijn dat factoren als de bereikbaar

heid per auto, de status van een vestigingsmilieu en de daarbij 

behorende externe contacten. Als gevolg van deze sterke oriëntatie 

op de auto en de voortgaande wens van velen om buiten te 

wonen (al dan niet tussen twee centra in) zet de deconcentratie 

zich voort. Deze ontwikkeling draagt onontkoombaar bij aan de 

versterking van middelgrote centra in het suburbane gebied. Dit 

alles bij elkaar leidt op den duur tot de vorming van stedelijke 

velden, ook in stedelijke gebieden die nu nog door een min of 

meer hiërarchisch patroon worden gekenmerkt. Deze processen 

kunnen getypeerd worden als behorend bij een angelsaksisch 

stedelijk patroon. Tussen de uitdijende werkingssfeer van de 

centrumgemeenten, met rond Amsterdam zelfs aanzetten tot 

'veldvorming', en de door het beleid gewenste kleine stads

gewesten, gaapt een brede kloof. De verantwoordelijke beleids

mensen zullen wellicht gedacht hebben dat de geest weer in de 

fles gestopt zou kunnen worden, ofwel dat de afstand waarover 

men zich dagelijks verplaatst teruggebracht zou kunnen worden. 

De feiten wijzen op het tegendeel; de verplaatsingsafstanden 

nemen verder toe en dus ook de actieradius. Een vergelijkbare 

conclusie kan getrokken worden over het mobiliteitsbeleid. De 

afremming van de verkeersmobiliteit blijkt een illusie te zijn en 

de opmars van de auto is niet te stuiten. De welvaart zorgt vanaf 

het eind van de jaren tachtig voor een vergroting van de indivi

duele consumptie, zowel op het gebied van het ruimtegebruik 

als wat de vervoermiddelen aangaat. Dat betekent onder meer 

dat de variatie in voorkeuren voor woningen en dagelijkse 

verplaatsingspatronen net zo toeneemt als die van merken 

tandpasta of wasmiddelen. Dit meer individuele en gedifferen

tieerde patroon maakt een anders ingerichte ruimtelijke omgeving 

noodzakelijk, maar daar is de ruimtelijke ordening op dat 

moment nog niet aan toe. Doordat de aanpassing van de wegen 

geen gelijke tred houdt met de toename van het aantal 

verplaatsingen over de weg nemen de files steeds meer toe. Van 

het terug lopen van de actieradius van de randstedelingen in de 

spits is in deze periode nog niets te merken. De gemiddelde 

dagelijkse verplaatsingsafstand bij het motief 'van en naar het 

werk' neemt in de periode van 1985 tot 2001 toe met 50%. 

Ondanks de toenemende congestie op de autosnelwegen is in de 

beschouwde periode het aandeel van het openbaar vervoer niet 

toegenomen. Uitgaande van het 'compacte stadbeleid', moet het 

feit dat de centra van de centrumgemeenten een meer specifieke 

werkfunctie gaan vervullen, negatief worden beoordeeld. 

Vanuit het perspectief van het stedelijk veld evenwel is dit een te 
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verwachten ontwikkeling, die moeilijk negatief kan worden genoemd. 

Het toenemen van de bestedingen in de centra is in ieder geval 

positief. Dat kan moeilijk gezegd worden van het toenemen van 

bevolking en werkgelegenheid in het Groene Hart. Het is niet de 

bedoeling van dit lijstje negatieve punten om te betogen dat het 

ruimtelijke rijksbeleid in deze periode geen enkel positief effect 

zou hebben gehad. Door het stimuleren van de woningbouw in 

bestaand stedelijk gebied en door nieuwe bouwlocaties binnen 

de centrumgemeente is de neergaande lijn van het inwonertal tot 

staan gebracht en treedt geen verdergaande verschraling op van 

het voorzieningenaanbod:"'. Daar moet echter wel bij worden 

gezegd dat de groei van het inwonertal in de jaren tachtig In de 

centrumgemeenten voor een belangrijk deel het gevolg is van de 

toegenomen instroom van buitenlanders. De omvangrijke 

inspanningen op het gebied van de stadsvernieuwing en de 

herstructureringsprojecten hebben de verpaupering afgeremd en 

de attractie van de centrumgemeenten vergroot; gestopt is de 

verpaupering echter niet. Het is overigens ook hierbij niet een

voudig vast te stellen in hoeverre dit het gevolg is van het 

Uit hei rapport "Beleid voor stadsvernieuwing in de toekomst" (Belstalo) uit 1991 

blijkt dat in de jaren tachtig de bmto investeringsstroom in de stadsvernieuwing 

105 miljard gulden (prijspeil 1980) bedroeg. De investeringen door de markt (winkels, 

kantoren) zijn daarbij niet meegerekend (van der Cammen e.a., 1993). 

overheidsbeleid en in hoeverre van de economische opleving, 

die zich vanaf het midden van de jaren tachtig voltrekt. Een 

laatste opmerking betreft de kloof tussen 'Den Haag' en de locale 

werkelijkheid. Doordat de afstand tussen de politiek bepaalde 

norm en de wens van de consument steeds groter is geworden 

mislukken in deze fase een aantal belangrijke onderdelen van het 

ruimtelijk beleid : het concentratiebeleid, het mobiliteitsbeleid, 

het locatiebeleid. Met enige goede wil kunnen de resultaten van 

enkele andere beleidsonderdelen min of meer positief worden 

genoemd: de stedelijke herstructurering, de bereikbaarheid van 

de mainports en het opvangen van stedelingen in Vinexlocaties. 

Op grond van verschillende empirische gegevens, die in dit 

hoofdstuk zijn besproken (het optreden van het stedelijk veld in 

een deel van het gebied, de verpaupering in de oudere wijken, 

de gentrification die daar eveneens optreedt), kan vastgesteld 

worden dat het onderzochte stedelijk patroon als 'angelsaksisch' 

kan worden gekarakteriseerd. In de hierna weergegeven 

tabel 8.12 zijn per kenmerk de voornaamste bevindingen 

weergegeven die uit de empirie naar voren komen. Voor het 

merendeel komen de bevindingen overeen met de theorie. Bij het 

kenmerk functionele en sociale clustering is dit echter slechts ten 

dele het geval, evenals bij het kenmerk omvang / begrenzing 

stedelijk systeem. De daarna volgende conclusies zijn volgens 

het stramien van het hoofdstuk per thema gerangschikt. 

Tabel 8.12 Bevindingen voor de fase stedelijk veld 

kenmerk / 

fase 

1 

stedelijk veld: 

1980-1995 

Sg^S 
YV^ 

stedelijk 

ruimtegebruik 

2 

dichtheid wordt lager en 

meer genivelleerd, oudere 

centra blijven iets hogere 

dichtheden houden 

aaneen

geslotenheid 

3 

steeds grotere delen 

landelijk gebied gaan 

onderdeel uitmaken van 

stedelijk veld 

functionele en sociale 

clustering 

4 

middelgrote centra worden 

verder versterkt, de 

hiërarchie neemt wel af, 

maar blijft nog wel 

aanwezig 

verschillen nemen toe qua 

huishoudens-samenstelling 

en vermoedelijk ook 

etniciteit, maar blijven 

ongeveer gelijk qua inkomen 

interactie

structuur 

5 

snelwegennet wordt stap 

voor stap verder uit

gebouwd 

de dominantie van de auto 

neemt toe 

ritlengte neemt verder toe 

omvang/begrenzing 

stedelijk systeem 

6 

geen duidelijke grens 

stedelijk gebied, 

vervlechting van invloeden 

van centra neemt toe 

regio Arnhem vertoont een 

ander beeld 
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1 Het stedelijk grondgebruik en de spreiding van 

stedelijke bebouwing 

De deconcentratie van inwoners en arbeidsplaatsen zet zich 

gedurende de periode 1980-1995 voort. Het ruimtegebruik voor 

stedelijke doeleinden blijft daarbij toenemen en de dichtheden 

worden steeds verder genivelleerd. In hoeverre er nog een 

morfologische grens tussen stad en platteland is aan te wijzen 

hangt erg af van de criteria die daarvoor gebruikt worden. Mijn 

conclusie is dat deze grens, zeker in het westelijk deel van het 

onderzoeksgebied, vrijwel verdwenen is. Vrijwel het gehele 

onderzoeksgebied wordt door een gemiddelde inwonerdicht

heid gekenmerkt. Daarbinnen komen enkele gebieden voor met 

een wat hogere dichtheid, veelal de oudere centra, en enkele 

landelijke enclaves met een lagere dichtheid. Binnen dit gebied 

doen zich grote verschillen voor in huishoudenssamenstelling. 

2 Functionele en sociale clustering 

In deze periode treedt een voortgaande versterking op van 

middelgrote centra. Het aantal arbeidsplaatsen in de drie grote 

centrumgemeenten neemt echter ook toe. In relatieve zin 

verliezen de hoofdcentra echter positie, doordat de centra elders 

in de regio een sterkere groei vertonen. Hun specialisatie als 

werkcentra wordt in deze periode versterkt t.o.v. 1980, evenals 

bij een aantal middelgrote werkgemeenten. Dit proces voltrekt 

zich in een laag tempo. In regionaal opzicht doen zich tamelijk 

grote verschillen voor: de relatieve versterking van de middel

grote centra doet zich in Amsterdam en omgeving het sterkst 

voor en in Arnhem en omgeving het minst sterk. Utrecht neemt 

een middenpositie in. De verschillen qua inkomen blijven in 

1994 ongeveer gelijk aan die in 1984; dat wil dus zeggen dat de 

verschillen tussen de centrumgemeenten en hun omgeving 

duidelijk aanwezig blijven en dat enkele rijkere gemeenten in 

Zuid-Kennemerland, 't Gooi en de Utrechtse Heuvelrug hun 

specifieke positie behouden. Voor het grootste deel van de 

gemeenten treedt een verdergaande nivellering op. Bij de huis

houdenssamenstelling en vermoedelijk ook bij de etniciteit, is 

sprake van een toename van de verschillen zowel tussen 

gemeenten als binnen (de centrum jgemeenten. 

Deze empirische gegevens op hel gebied van de centrumstructuur 

stroken ten dele met de kenmerken van de analysetabel Zo kan niet 

worden gezegd dat daarin geen hiërarchie meer voorkomt (al zijn zekere 

tendenzen in die richting aanwezig); in de regio Amsterdam is de 

afvlakking van de hiërarchie het grootst en in de regio Arnhem het 

geringst. Er is wél sprake van een grote verscheidenheid aan stedelijke 

milieu's, maar de verschillen qua inkomen blijven in het algemeen toch 

betrekkelijk beperkt. 

3 De interactiestructuur 

Het wegensysteem wordt (zij het niet zonder slag of stoot) stapje 

voor stapje verder uitgebouwd en daardoor blijven de files in de 

onderzochte periode van beperkte betekenis (wellicht met 

uitzondering van de laatste jaren van de eeuw). Het railsysteem 

wordt aangepast aan het toenemende gebruik van de spoor

wegen. Dat verandert echter voorshands niets aan de dominante 

positie van de auto.Een steeds ingewikkelder en individueler 

verplaatsingspatroon draagt daaraan bij. De forensenstromen 

gericht op Amsterdam en Utrecht nemen sterk toe, evenals op 

sommige middelgrote centra. Het op Arnhem gerichte foren-

sisme groeit minder sterk dan verwacht; in Gelderland zijn het 

vooral enkele gemeenten op de Veluwe die sterk groeien. 

Waarschijnlijk zijn de verkeersstromen meer gespreid over de 

verschillende (sub)centra en de opkomende middelgrote 

gemeenten rondom de drie hoofdcentra. Deze versterking van 

de periferie van de hoofdcentra werkt 'in het voordeel' van de 

auto omdat de auto daar in een gunstiger concurrentiepositie 

verkeert dan binnen de (oudere) hoofdcentra. De sterke domi

nantie van de auto, de opkomst van subcentra in de steden en 

middelgrote centra daarbuiten, samen met een verdere ver

groting van verplaatsrngsafstanden, maken het plausibel dat het 

patroon van de dagelijkse verplaatsingen in sterke mate een kris

kras karakter krijgt in deze periode. 

4 De schaal waarop het relatienetwerk van het stedelijk 

gebied functioneert 

De omvang van de invloedsgebieden is in deze periode enigs

zins toegenomen, maar niet spectaculair. Veel belangrijker is dat 

de stedelijke invloedsgebieden onderling steeds sterkere 

vervlechtingen vertonen, vooral door de opkomst van middel

grote centra. In dit geschakelde patroon van invloedsgebieden 

zijn de overgangen zo diffuus dat het niet goed mogelijk is de 

grens van de invloed van de afzondelijke centra aan te geven. 

Ook in dit opzicht vertoont de regio Arnhem een ander patroon: 

het invloedsgebied van Arnhem neemt wel toe, maar van 

vervlechting met de invloedsgebieden van naburige centra is 

nog nauwelijks sprake. 

Deze conclusie komt wat het westen betreft overeen met het aangegeven 

kenmerk in label 8.1, de regio Arnhem loopt in dit opzicht achter bij hei 

overige onderzoeksgebied. 
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5 De invloed van de overheid 

Vastgesteld moet worden dat in deze periode de kloof tussen 

'Den Haag' en de locale werkelijkheid is toegenomen. Voor een 

deel is dat het gevolg van het gegeven dat in de plannen minder 

realisme is ingebouwd dan in voorgaande perioden en met name 

dat onvoldoende wordt ingehaakt op consumentenvoorkeuren; 

voor een ander deel is het het gevolg van een zich doorzettende 

brede emancipatietendens. Marktwerking komt steeds meer 

centraal te staan en daarbij hebben de consumenten meer macht 

dan tevoren. Ook de 'lagere' overheden kiezen steeds sterker 

voor hun eigen belang en volgen daarbij niet altijd de lijn van de 

rijksnota's. Door deze ontwikkelingen mislukken belangrijke 

onderdelen van het rijksbeleid: 

• tussen de uitdijende werkingssfeer van de centrum

gemeenten en de door het beleid gewenste kleine stads

gewesten gaapt een brede kloof; 

• het mobiliteitsbeleid slaagt er niet in de verkeersmobiliteit af 

te remmen en de opmars van de auto te stuiten; 

• het locatiebeleid slaagt er onvoldoende in 'het juiste bedrijf 

op de juiste plaats' te krijgen; 

• de toename van bevolking en werkgelegenheid in het 

Groene Hart ligt ver boven het gewenste niveau. 

Niet alles is echter mislukt. Door het stimuleren van de woning

bouw in bestaand stedelijk gebied en door nieuwe bouwlocaties 

binnen de centrumgemeente is de neergaande lijn van het 

inwonertal tot staan gebracht en treedt geen verdergaande 

verschraling op van het voorzieningenaanbod. De omvangrijke 

inspanningen op het gebied van de stadsvernieuwing27'en de 

herstructureringsprojecten hebben de verpaupering afgeremd en 

de attractie van de centrumgemeenten vergroot; gestopt is de 

verpaupering echter niet. 

Uit het rapport "Beleid voor stadsvernieuwing in de toekomst" (Belstato) uit 1991 

blijkt dat in de jaren tachtig de bruto investeringsstroom in de stadsvernieuwing 105 

miljard gulden (prijspeil 1980) bedroeg. De investeringen door de markt (winkels, 

kantoren) zijn daarbij niet meegerekend (van der Cammen e.a., 1993). 
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Overzicht van per onderwerp 

gerangschikte kaartjes van indicatoren 

(hoofdstukken 6,7 en 8) 
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Woonforensen Apeldoorn 

forensenstromen 19471 
vanuit Apeldoorn 
Alle stromen worden weergegeven 

77 
100 
120 
150 
170 

^t fig. 6.24b forensenstromen 1960 O A L 
vanuit ApeJdoorn 

forensenstromen 1981 
vanuit Apeldoorn^ 
Alle stromen worden weergegeven 

i 110 
210 
310 
400 
500. 

fig. 8.24b 
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Werkforensen Apeldoorn 

forensenstromen 1981 
naar Apeldoorn-—<^ ^~ 
Alle stromen worden weergegeven 

100 
670 
1200 
1800 
2400, 

f ig. 7.31b 

woongebied 

centrumgebied 

forensenstromen 1994 i 
naar Ape ldoo rn -—^ 
Alle stromen worden weergegeven 

600 
1200 

• 1800 
H 2300 

.2900' 
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Woonforensen Ede 

forensenstromen 1947 
vanuit Ede 
Alle stromen worden weergegeven 

28 
150 
270 
390 
510 
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Werkforensen Ede 

forensenstromen 1947 
naar Ede 
Alle stromen worden weergegeven 

21 
85 
150 
210 
280 

fig. 6.24b 

woongebied 

centrumgebied 

forensenstromen 1960 
naar Ede 
Alle stromen worden weergegeven 

23 '•' 
130 
240 
350 

= 460 

woongebied 

centrumgebied 

forensenstromen 1971 
naar Ede ^ /~\ 
Alle stromen worden weergegeven 

21 Y 
130 

^-240 

fig. 7.30b 

forensenstromen 1981 
naar Ede \ 
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Woontorensen Amersfoort 
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Werkforensen Amersfoort 

P—• T — 7 

forensenstromen 1D81 
naar Amersfoort 
Alle stromen worden weergegeven 

720 v, 
1300 
1800 
2400 
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Woonforensen Hilversum 

forensenstromen 1947 
vanuit Hilversum^Xr^TW^ 
Alle stromen worden weergegeven 

M^4ey 

fig. 6.24b 

woongebied 

centrumgebied 

forensenstromen 1960 
vanuit Hilversum^S.r^u,^' 
Alle stromen worden weergegeven 

fig. 6.25b 
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Werkforensen Hilversum 

forensenstromen 1947 
naar Hilversum J X X j ^ ^ 
Alle stromen worden weergegeven 

. fig. 6.24b forensenstromen 1960 
naar H i l ye rsumJX^c^ i ^ 
Alle stromen worden weergegeven 

21 
210 

. fig. 6.25b forensenstromen 1971 
naar Hilversum, 
Alle stromen worden weergegeven 

^ C L 2 4 , 

fig. 7.30b 

woongebied 

centrumgebied 
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Woonforensen Haarlemmermeer 

forensenstromen 19471 
vanuit Haarlemmermeer^ 
Alle stromen worden weergegeven 

290 
580 

, , 880 
— 1200 
^ H 1500 

forensenstromen 1981-1 ; 
vanuit Haarlemmermeer^ 
Alle stromen worden weergegeven 

120 
1300 
2400 

3500 
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Werkforensen Haarlemmermeer 
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Woonforensen Hoorn 

forensenstromen 1981 
vanuit Hoorn/ 
Alle stromen worden weergegeven 

110/ 
1000 

19Ó0_ 

2800/1 

3700 

fig. 7.31b forensenstromen 1994 
vanuit Hoornr"' 
Alle stromen worden weergegeven 

_ 930' 
C = l 1900 

fig. 8.24b 
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Werkforensen Hoorn 

forensenstromen 1981 
naar Hoorn -r 
Alle stromen worden weergegeven 

110/ 
340 
570 
800 
1000, 

fig. 7.31b forensenstromen 1994 
naar Hoorn 

fig. 8.24b 
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Woonforensen Alkmaar 
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Werkforensen Alkmaar 

forensenstromen 1981 
naar Alkmaar 

fig. 7.31b 

Alle stromen worden weergegeven 

100 
410 
720 
1000 
1300 

forensenstromen 1994 
naar Alkmaar ^ 

fig. 8.24b 
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Conclusies 

9.1 Deconcentratieprocessen in Nederland 

In dit onderzoek heb ik het Nederlandse verstedelijkingspatroon 

op regionale schaal onderzocht aan de hand van de hypothese 

dat de stedelijke ontwikkeling in de na-oorlogse periode staps

gewijze in de richting gaat van een steeds sterker gedeconcen-

treerd patroon. Deze hypothese is vertaald in een theoretisch 

fasenmodel dat wordt getoetst in een gebied bestaande uit drie 

stedelijke regio's, te weten Amsterdam, Utrecht en Arnhem 

(gezamenlijk vormen deze regio's de Noordvleugel van de 

Stedenring). Deze benadering berust op de veronderstelling dat 

Nederland als een liberaal-decentraal land kan worden gekarak

teriseerd. Het stedelijk patroon dat daarbij hoort is in deze studie 

'angelsaksisch' genoemd. In dat 'angelsaksische model' treedt 

vroege suburbanisatie op, gestimuleerd doordat de elite het 

voortouw neemt bij het vertrek uit de steden. Verder zorgt de 

dominantie van de economie bij het vestigingspatroon ervoor 

dat de economisch sterkste functies de beste plekken bezetten: 

dit leidt onder andere tot cityvorming in de stadscentra. Door het 

ontbreken van een centrale regie ontstaat, anders dan in 

autoritair-bestuurlijke steden, verpaupering in de zwakste delen 

van de stedelijke centra en als reactie daarop in de twintigste 

eeuw stadsvernieuwing en stadsreconstructie. De deconcentratie 

van met name kapitaalkrachtige gezins- en bedrijfshuishoudens 

leidt, opnieuw door economische principes gestuurd, tot een 

steeds sterkere sociale profilering van buurten en wijken. 

Dit fasenmodel kan als volgt getypeerd worden: 

In de eerste fase valt de stad als functionele eenheid samen met de 

stad als morfologische eenheid (= agglomeratie). In principe 

bevinden de verschillende bestemmingen die de stadsbewoners 

dagelijks bezoeken zich op loopafstand van elkaar, zij het dat 

sinds het begin van de twintigste eeuw het openbaar vervoer en 

de fiets steeds belangrijker zijn geworden voor de dagelijkse 

verplaatsingen. De bevolking groeit snel en het aantal huis

houdens nog sneller. Het ruimtegebruik per woon- of bedrijfs-

huishouden is vergeleken met latere fasen nog betrekkelijk 

beperkt, maar het neemt wel voortdurend toe. De groei van het 

aantal woon- en bedrijfshuishoudens en de behoefte aan meer 

ruimte per huishouden zorgen voor een sterk groeiend ruimte

beslag van steden en dorpen. Vooral de stadsgebruikers met de 

grootste ruimtebehoefte vertrekken vanuit de binnensteden naar 

de randen (woonhuishoudens, fabrieken en opslag). Wat het 

vertrek van de bewoners betreft is het de elite die het eerst sub-

urbaniseert. Deze ontwikkeling wordt mede veroorzaakt door 

een toenemende bewegingsvrijheid bij de dagelijkse verplaat

singen. Nabijheid is echter in deze fase voor het merendeel van 

de activiteiten nog een sterk bepalende eis. In dit tijdvak treedt 

cityvorming op en de daarmee samenhangende verdringing van 

economisch zwakke stadsgebruikers door economisch sterkere. 

Ik verwacht dat de fase stad, in z'n twintigste eeuwse vorm, in 

het onderzoeksgebied samenvalt met de periode 1945 tot 1960. 

De tweede fase, het stadsgewest, wordt in de beginsituatie geken

merkt door één stadsgewestelijk hoofdcentrum en meerdere 

suburbane kernen op enige afstand van de centrumkern. De 

morfologische en de functionele begrenzing van het stedelijke 

gebied vallen bijgevolg niet meer samen. Er treedt een sterke 

deconcentratie op en grote aantallen huishoudens kiezen in 

toenemende mate voor ruimte en groen in een groeikern of een 

andere suburbane nederzetting. Omdat deze uitstroom selectief 

is (vooral gezinnen en naast de hogere inkomens nu ook midden

inkomens) manifesteert zich een regionale sortering van huis

houdens naar inkomen en levensfase. De cityvorming zet in deze 

fase sterk door; vooral industriële bedrijven kiezen voor een 

suburbane vestigingsplaats. De pendel vanuit het platteland 

gericht op de centrumgemeente neemt toe. Ook de verpaupering 

van wijken rond de centra neemt ernstige vormen aan, hetgeen 

leidt tot het ontstaan van stadsvernieuwing en reconstructie. 

Door het ruimtelijk uit elkaar groeien van wonen en werken 

wordt de gemiddelde afstand bij de woon-werkverplaatsingen 

sterk vergroot; bovendien neemt het aantal verplaatsingen sterk 

toe. De functioneel-ruimtelijke structuur van stedelijke gebieden 

ondergaat daardoor een schaalvergroting. Tegen het einde van 

deze fase begint het belang van andere dan woon-werkverplaat

singen toe te nemen. De verplaatsingen vinden aanvankelijk 

vooral plaats met de trein en de bus, later wordt steeds meer van 

de auto gebruik gemaakt. Voor sommige categorieën bewoners 

is 'nabijheid' nog steeds belangrijk, voor de meeste echter is 

fysieke nabijheid niet meer noodzakelijk om binnen de beschik

bare tijd de dagelijkse verplaatsingen te maken; 'bereikbaarheid' 

wordt een meer bepalende factor. De vergrote transport-
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mogelijkheden maken niet alleen de dagelijkse interactie op de 

schaal van het stadsgewest mogelijk, maar oefenen ook een 

zelfstandige invloed uit op het deconcentratieproces. Het ruim

telijk patroon van de verplaatsingen ontwikkelt zich van radiaal 

naar transversaal. Ik verwacht dat deze fase in het onderzoeks

gebied samenvalt met de periode 1960 tot 1980. 

In de derde fase, het stedelijk veld, is sprake van een verder 

voortgeschreden deconcentratie van zowel wonen als werken. 

Allerlei woon- en bedrijfshuishoudens komen in beweging en 

kiezen voor een vestigingsmilieu dat past bij de eigen situatie. 

Voor woonhuishoudens worden daarbij verschillen in leefstijl in 

toenemende mate van belang. Ook bij bedrijven komt iets der

gelijks voor; daarbij zijn voor de vestigingsplaatskeuze vooral 

van belang: de bereikbaarheid per auto, de status van een 

vestigingsmilieu en de daarmee verband houdende externe 

contacten. Door deze zich voortzettende deconcentratie en 

sortering ontstaat een uitgestrekt stedelijk patroon dat wordt 

gekenmerkt door zich specialiserende stedelijke milieu's en 

ingesloten stukken landelijk gebied. Door de oriëntatie van de 

verschillende categorieën bewoners, met hun specifieke voor

keuren en behoeften en door het in belang toenemen van bereik

baarheid per auto, groeien bestaande centra in de regio uit en 

ontstaan nieuwe centra. De opkomst hiervan en de specialisatie 

van zowel de nieuwe als de traditionele centra leidt tot een 

verminderde hiërarchie in de centrumstructuur. Wat zich tegen 

het eind van de vorige fase al aandiende, een polycentrisch 

stedelijk patroon, zet nu definitief door. In de oudere stads

wijken treedt zowel een voortzetting op van de verpaupering als 

upgrading, door de instroom van kapitaalkrachtige bevolkings

categorieën. Daarmee samenhangend, neemt de diversiteit van 

stedelijke milieu's toe. De expansie van stedelijke activiteiten 

transformeert steeds meer rurale plekken tot nederzettingen met 

een stedelijk karakter. Voor het dagelijkse leefpatroon van de 

bewoners is de auto het dominerende vervoermiddel en tegelijk 

wordt 'bereikbaarheid' van bestemmingen een dominerende eis. 

De lengte van de trips neemt weliswaar enigszins toe, maar wat 

vooral verandert is dat andere dan woon-werkverplaatsingen 

sterk in belang toenemen. Verschillende soorten verplaatsingen 

met een consumptief karakter veranderen stap voor stap het 

verkeerspatroon (en op den duur ook het vestigingspatroon). 

Samenvattend: op het individuele niveau neemt het aantal 

dagelijkse verplaatsingen toe, de veelsoortigheid ervan wordt 

groter, evenals de verscheidenheid in de doelen. Op het 

structuurniveau gaat dit samen met meer centra, die meer 

gespecialiseerd zijn, en bovendien een complex patroon van de 

dagelijkse verplaatsingen (kris-kraskarakter). Ik verwacht dat 

deze fase in het onderzoeksgebied samenvalt met de periode 

1980 tot 1995. 

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de hiervoor verwoorde 

set van veronderstellingen, wat de hoofdlijn betreft, wordt 

bevestigd door de bevindingen op grond van de empirie. De 

verschijnselen die typerend geacht worden voor het angel-

saksische stedelijk patroon blijken zich in het onderzoeksgebied 

voor te doen. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat het 

'angelsaksische model' voor dit gebied toepasbaar is. Wél moet 

wat de fase van het stedelijk veld betreft worden geconstateerd 

dat deze zich niet in het gehele onderzoeksgebied manifesteert. 

9.2 Nuanceringen op basis van de empirie 

Op drie punten moeten de geschetste veronderstellingen worden 

genuanceerd en aangevuld. 

a Tijdens de eerste periode treedt al gewestvorming op 

In de periode 1945-1960 die in het onderzoek voor de fase 'stad' 

is gekozen zou de stad als functionele eenheid samen moeten 

vallen met de stad als morfologische eenheid. Dat is niet volledig 

het geval. Vastgesteld is dat rond Amsterdam tegen het eind van 

de 19e eeuw tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw hogere 

inkomensgroepen zich buiten de stad vestigen: 'luxe' suburbani

satie met een selectief karakter. Voor rijke Amsterdammers 

spelen bijvoorbeeld Bloemendaal en Baarn een dergelijke rol. 

Hetzelfde verschijnsel doet zich voor rond andere steden. 

Zo vormen voor vermogende Utrechters bijvoorbeeld Zeist en 

Doorn een rol als dure suburbane woonmilieu's en voor kapitaal

krachtige Arnhemmers Rozendaal en Velp. Qua omvang is 

echter de in diezelfde periode optredende pendel nog belang

rijker. Het is een bekend gegeven dat al ruim voor de oorlog veel 

pendelaars (met lagere inkomens) dagelijks naar de stad trekken. 

Daar is méér en in sommige gevallen ook beter betaald werk te 

vinden dan op het platteland. In vergelijking met de ter plaatse 

werkenden gaat het echter toch slechts om een beperkte cate

gorie. Dit verschijnsel, dat zich bij alle drie de onderzochte 

stedelijke regio's voordoet, geeft aanleiding tot de constatering 

dat de keuze van de periode 1945 tot 1960 voor de fase stad aan 

de late kant is. 
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b De drie stedelijke regio's verschillen qua 

ontwikkelingsfase 

De drie onderzochte stedelijke regio's verschillen onderling op 

een aantal punten van elkaar en met name de regio Amsterdam 

vertoont een patroon dat afwijkt van dat van de twee andere 

regio's. Op drie punten doen zich verschillen voor. 

Ten eerste doen de eerder genoemde 'luxe' suburbanisatie en 

pendel zich eerder en ook sterker voor rond Amsterdam dan 

rond Utrecht en Arnhem (zie hoofdstuk 6). 

Ten tweede vindt de deconcentratie van wonen en werken in de 

onderzochte periode bij Amsterdam gelijktijdig plaats (hoofd

stuk 8, figuur 8.20), terwijl bij Utrecht en Arnhem alleen sprake is 

van deconcentratie van het wonen (zie hoofdstuk 8, figuren 8.21 

en 8.22). Dit verschil is echter niet wezenlijk: de periode dat alleen 

sprake is van woondeconcentratie heeft zich in Amsterdam en 

omgeving al in de periode tussen 1900 en 1947 gemanifesteerd. 

De drie centrumgemeenten verschillen op dit punt dus niet 

principieel van elkaar. Amsterdam loopt slechts vóór op de 

andere twee centrumgemeenten. 

Ten derde verschilt de centrumstructuur van de drie regio's van 

elkaar. In Amsterdam en omgeving treden vooral in de periode 

na 1980 grote veranderingen op. De Amsterdamse subcentra 

manifesteren zich steeds sterker en de binnenstad verliest zijn 

allesoverheersende rol. Daarnaast komen, naast een aantal stads

randcentra, ook regionale centra als Hoofddorp, Amstelveen en 

Almere sterk opzetten. De hiërarchie is bezig te verdwijnen en 

een meer afgevlakt patroon van centra verschijnt aan de horizon. 

Ook de vervlechtingen van de invloeden van de verschillende 

centra doen zich in de regio Amsterdam eerder en sterker voor 

dan in de regio's Utrecht en Arnhem. Het stedelijk veld begint 

zich te manifesteren. In Utrecht en omgeving doet zich welis

waar een vergelijkbaar proces voor, waarbij ook de regionale 

centra stevig groeien en de centrumstad positie verliest, maar 

toch is daar sprake van een enigszins andere situatie: de over

heid blijft hier mikken op een verdere expansie van de city (net 

zoals overigens in de buiten het onderzoeksgebied gelegen 

centra van Den Haag en Rotterdam) en ook de gemeentelijke 

subcentra zijn voorshands beperkter van omvang dan in 

Amsterdam het geval is. In Arnhem en omgeving zijn de ver

anderingen in de centrumstructuur minder geprononceerd dan 

bij de andere twee centrumgemeenten (zie hoofdstuk 8). 

Samenvattend: het verstedelijkingsproces in Amsterdam en 

omgeving is van ouder datum dan dat rond de andere twee 

centrumgemeenten, het betreft meer mensen en bedrijven en de 

reikwijdte van het resulterende gebied is groter. De vraag is of 

deze omstandigheden in de regio Amsterdam leiden tot een min 

of meer blijvend verschil in de ontwikkeling van de functioneel-

ruimtelijke structuur, zoals door sommige deskundigen gesug

gereerd wordt. De empirische gegevens uit mijn onderzoek 

geven geen steun aan deze veronderstelling. Hoe groot de ver

schillen tussen de regio Amsterdam en de andere twee regio's 

ook zijn, er zijn voldoende aanwijzingen dat allerlei tendenzen 

op het gebied van de deconcentratie zich in het gehele onder

zoeksgebied voordoen. 

c Het stedelijk veld is in de derde periode nog niet 

volledig ontwikkeld 

Hoewel in meerdere opzichten in het onderzoeksgebied sprake 

is van een ontwikkeling in de richting van het stedelijk veld 

(zoals in hoofdstuk 4 voor de Nederlandse situatie is gedefinieerd), 

kan niet aangetoond worden dat dit zich al volledig manifesteert. 

De indicatoren die dit moeten aantonen geven aanleiding tot 

twijfel. Volgens de theoretische veronderstellingen zou de 

centrumstructuur gekenmerkt moeten worden door een afgenomen 

hiërarchie en door de aanwezigheid van meerdere (gespecialiseerde) 

centra. De empirische bevindingen zijn dat vooral in de omgeving 

van Amsterdam de hiërarchie in de periode 1980-1994 sterk aan 

het afnemen is; in Utrecht en omgeving blijkt dat minder 

duidelijk te liggen. De opkomst van middelgrote gemeenten als 

centra van werkgelegenheid in de provincie Utrecht is weliswaar 

onmiskenbaar, evenals het positieverlies door de centrum

gemeente, maar de city van Utrecht wordt door de overheid 

sterk gepushed en welk effect dat gaat krijgen is nog niet 

duidelijk. Ook in de regio Arnhem is een zeker positieverlies van 

de centrumgemeente in de periode 1980-1994 te constateren, 

maar dit is veel beperkter dan bij de twee randstedelijke centra. 

Daar is in de oorspronkelijke verhouding tussen de centra nog 

veel minder veranderd. Bij de vervlechting van invloeden van centra, 

een andere belangrijke indicator, blijkt de regio Arnhem niet te 

voldoen aan de gestelde eis. De invloedsgebieden" raken elkaar, 

maar overlappen niet. In de omgeving van Utrecht is sprake van 

een beperkte en rond Amsterdam van een sterke mate van 

vervlechting van invloeden21. 

11 Gedefinieerd op basis %'an het aantal vverkforensen gericht op de centrum

gemeente; dit moet minimaal 10% zijn van de in de woongemeente wonende 

beroepsbevolking. 
21 Daarop is overigens ook de afstand tussen de verschillende centra van invloed. 

De afstand tussen Amsterdam en Utrecht is kleiner dan die tussen Utrecht en Arnhem. 
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Het geheel van alle indicatoren overziende moet de conclusie 

worden getrokken dat de fase van het stedelijk veld in het 

onderzoeksgebied als geheel niet is aangetoond. Alleen met 

betrekking tot de regio Amsterdam kan vastgesteld worden dat 

tegen het eind van de jaren negentig al van een stedelijk veld in 

wording gesproken kan worden. Niettemin is er alle aanleiding 

toe om te veronderstellen dat in het gehele onderzoeksgebied 

sprake is van processen die, indien ze zich voortzetten, op den 

duur leiden tot de vorming van een stedelijk veld. Zo is in het 

gehele gebied het gebruik van de auto toegenomen, met de 

daarmee verbonden mogelijkheid om er een ingewikkeld 

dagelijks verplaatsingspatroon op na te houden. De dominantie 

van de auto maakt ook voor veel vormen van bedrijvigheid 

nieuwe centra aantrekkelijker dan de traditionele hoofdcentra. 

Het belang van recreatieve en sociale bestemmingen neemt toe 

en daarmee samenhangend de veelvormigheid van de verplaat

singen. Ook het optreden van 'nieuwe' huishoudens, met een 

ingewikkeld dagpatroon en een vestigingspatroon, waarbij met 

een veemeid aan dagelijkse bestemmingen rekening wordt 

gehouden, is niet meer voorbehouden aan de oudere centrum

gemeenten. Verder speelt overal de verhoging van het opleidings

niveau een rol bij de diversificatie van de arbeidsmarkt en het 

accepteren van grotere afstanden tussen woon- en werkadres. 

Al deze verschijnselen doen zich in geheel Nederland voor en 

werken in de richting van méér centra en de vervlechting van de 

invloeden van die verschillende centra. Dat zijn stappen op weg 

naar de vorming van stedelijke velden. In de periode 1980-1994 

kan dat, zoals hiervoor geconcludeerd, nog niet volledig worden 

vastgesteld; dat wil dus zeggen dat deze periode te vroeg 

gekozen is. 

9.3 De Nederlandse verzorgingsstaat en het 
angelsaksische model 

Onder punt 9.1 is de conclusie getrokken dat het 'angelsaksische 

model' toepasbaar is voor het onderzoeksgebied. In het verlengde 

daarvan kan Nederland worden getypeerd als een liberaal

decentraal land. Gezien de historie van ons land als handelsnatie 

lijkt daarover ook nauwelijks twijfel mogelijk. Toch is het zo, dat 

mét het opkomen van de verzorgingsstaat (zo ongeveer sinds het 

einde van de eerste wereldoorlog) een filosofie ingang heeft 

gevonden, die zich op bepaalde punten slecht verdraagt met de 

kenmerken van het 'angelsaksische model', althans indien deze 

zich in extreme vorm manifesteren. Die filosofie leidt wat het 
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ruimtelijke beleid betreft tot een planningsdoctrine, waarin de 

principes van 'evenwicht' en 'ingetogenheid' een centrale rol 

spelen (Faludi, 1994). Het principe van evenwicht betreft de 

sociale en functionele opbouw van regionale en lokale leefmilieu's, 

zoals bijvoorbeeld tot uiting komt in het streven de landsdelen 

qua bevolkingsomvang, werkgelegenheid en congestie niet 

teveel van elkaar te laten verschillen. Of in het streven om 

extreme achterstanden in achterstandsbuurten in steden tegen te 

gaan met behulp van stadsvernieuwing, sociale vernieuwing en 

grote stedenbeleid. Het principe van ingetogenheid betreft het 

beschermen van bedreigde grondgebruikerscategorieën bij 

transformatieprocessen, zoals bijvoorbeeld de landbouw, de 

natuur, de oude middenstand, de kleine woonkern en het 

'ongerepte' landschap (van Engelsdorp Gastelaars & Salet, 1996). 

Hiervóór zijn enkele kenmerken van het 'angelsaksische model' 

beschreven, zoals het optreden van vergaande deconcentratie, 

cityvorming en verloedering in de wijken rond de stedelijke 

centra. In de verschillende rijksnota's op het gebied van de ruim

telijke orde, die in de tweede helft van de twintigste eeuw zijn 

verschenen, komen de principes van evenwicht en ingetogen

heid tot uiting. Steeds opnieuw zijn in deze nota's beleidslijnen 

uitgezet die ten doel hebben de extreme effecten van deconcen

tratie, cityvorming en verloedering om te buigen of tegen te 

gaan. Dat is ten dele gelukt, ten dele ook niet. De extreme sub

urbanisatie is tegengegaan, volledig onderdrukt is het niet. 

Hetzelfde geldt voor extreme effecten van verpaupering en 

sociale profilering. De scherpe kantjes zijn eraf geslepen. In de 

hoofdstukken 6, 7 en 8 is op deze beleidslijnen en hun gevolgen 

ingegaan. Hier gaat het om de vraag hoe het te verklaren is dat 

die invloed zo beperkt is gebleven, ja gaandeweg aan kracht lijkt 

te hebben ingeboet, terwijl Nederland het land is met het meest 

omvangrijke instrumentarium op het gebied van de ruimtelijke 

orde in de wereld. 

De invloed die de overheid in Nederland heeft op het stedelijk 

patroon is groot, zeker in vergelijking met die in angelsaksische 

landen. Onder andere door de aanwijzing van groeikernen en 

Vinexlocaties, de planning en uitvoering van de verkeersinfra

structuur en het tot stand brengen van stadsvernieuwings

projecten in tal van steden wordt een grote invloed uitgeoefend 

op de ruimtelijke structuur. Die invloed wordt echter in drie 

opzichten beperkt. 

In de eerste plants heeft de greep van de overheid vooral 

betrekking op de ruimtelijke structuur en de morfologie: 



woningen, woonwijken, winkels en andere voorzieningen, 

verkeerswegen, groengebieden, het zijn allemaal ruimtelijke 

ingrepen. Door locatiebeslissingen kan invloed uitgeoefend 

worden op de fysieke vorm van stedelijke patronen, op de vulling 

van die ruimten heeft de overheid in veel mindere mate invloed. 

Minstens zo belangrijk voor het functioneren van de stedelijke 

structuur is het gedrag van de huishoudens en bedrijven. 

Bewoners en bedrijven bepalen voor een groot deel zelf waar ze 

zich willen vestigen, welke verplaatsingen ze dagelijks willen 

maken en van welke voorzieningen ze gebruik wensen te 

maken. Dit gebrek aan invloed van de overheid komt onder 

andere tot uiting bij negatieve selectieprocesen; bijvoorbeeld 

zoals in de voormalige groeikern Lelystad. Ondanks de hoge 

investeringen die erin gedaan zijn, kampt deze gemeente nog 

steeds met grote problemen die het gevolg zijn van de sterke 

oververtegenwoordiging van kansarmen en werklozen. 

Vergelijkbare processen doen zich voor in sommige stads

vernieuwingsbuurten waar verpaupering optreedt ondanks 

grote overheidsinvesteringen. Op de selectie van de bewoners 

heeft de overheid maar een beperkte invloed. Om de negatieve 

effecten van verarming en verpaupering in de steden tegen te 

gaan is aan het eind van de twintigste eeuw het 'grote-steden-

beleid' geïntroduceerd. Door velen wordt dit gezien als een 

correctie op het tekortschietend ruimtelijk instrumentarium. 

Ook de sterk toenemende afstand tussen woon- en werk-

bestemmingen, zoals in hoofdstuk 8 beschreven, valt vrijwel 

geheel buiten de invloed van de overheid. Dit heeft grote invloed 

op de vervlechtingen van stedelijke centra en op de drukte op de 

wegen. Kortom: het gedrag van bewoners en bedrijven kan, 

zonodig tegen het overheidsbeleid in, een belangrijke invloed 

uitoefenen op het functioneren van de stedelijke structuur. Op de 

vorming van het stedelijk veld heeft het bijvoorbeeld een grote 

invloed. 

Het hoeede punt betreft een nadere precisering van het eerste 

commentaar: het gegeven dat de greep van de overheid binnen 

de 'vulling' vooral betrekking heeft op grondgebruikers met 

beperkte middelen. Dat wil meestal zeggen op lagere inkomens

categorieën, die in hun doen en laten van de overheid afhankelijk 

zijn. Actoren met voldoende middelen vestigen zich waar ze 

willen. Dat geldt bijvoorbeeld voor huishoudens met hogere 

inkomens, die zich bijvoorbeeld vestigen in 'dure' suburbane 

milieu's op de zandgronden of in 'dure' stedelijke milieu's. Het 

geldt ook in sterke mate voor bedrijven. Zo blijft de glastuinbouw 

al decennia lang geconcentreerd in het Groene Hart, ondanks de 

druk die dit geeft op de ruimte en de daarmee verband houdende 

pogingen vanuit de hoek van de ruimtelijke ordening om deze 

vorm van bedrijvigheid te verplaatsen. Een ander voorbeeld 

vormt de luchthaven Schiphol, die voor grote aantallen 

omwonenden een voortdurende bron van gevaar en hinder 

betekent, zeer veel wegverkeer oproept en de uitbouw van 

Amsterdam aan de westzijde van de agglomeratie onmogelijk 

maakt. Verplaatsing is (althans tot op heden) onmogelijk 

gebleken'". Een derde voorbeeld is de vestiging van een grote 

fabriek van Heineken midden in het Groene Hart, in Zoeterwoude. 

Het kost weinig moeite deze voorbeelden met tientallen andere 

aan te vullen. Door het nagenoeg ontbreken van invloed op 

bedrijfsvestigingen draagt de strijd van de overheid tegen de 

suburbanisatie noodgedwongen een eenzijdig karakter, kortom 

de overheid heeft enige greep op 'consumptieve' bestemmingen 

en vrijwel niet op bestemmingen die met 'productie' te maken 

hebben; binnen de consumptieve bestemmingen heeft de over

heid vooral invloed op grondgebruikers die door de beperkte 

eigen middelen van overheidssubsidies en woningtoewijzing 

afhankelijk zijn. 

Tenslotte neemt de invloed van de centrale overheid in de loop 

van de tijd af. De na-oorlogse periode wordt onder andere 

gekenmerkt door een voortdurend toenemende welvaart. Dit 

leidt tot een vergroting van de keuzevrijheid van bewoners en 

bedrijven en tot toenemende mondigheid. De vraag naar allerlei 

producten en diensten wordt steeds sterker gedifferentieerd en 

het marktmechanisme wordt steeds belangrijker om de afstem

ming van vraag en aanbod op elkaar te bewerkstelligen. De 

burger oefent als consument een belangrijke invloed uit, waar de 

overheid niet zonder meer aan voorbij kan gaan. Dat manifes

teert zich onder andere bij de vraag naar meer gedifferentieerde 

woonmilieu's, zowel in een meer compacte als in een meer 

dorpse setting. Het laatste staat haaks op het concentratiebeleid 

van het rijk in de jaren tachtig en negentig (het 'compacte stad-

beleid'). Het blijkt dat de maatschappij zich op allerlei manieren 

probeert te onttrekken aan dit concentratiebeleid en daar ook 

voor een deel in slaagt. De deconcentratie zet zich in deze 

periode voort (zie hoofdstuk 8). In dezelfde periode neemt de 

mobiliteit van allerlei groepen grondgebruikers sterk toe en 

Uiteraard is het uitermate moeilijk om een geschikte locatie voor een grote 

nationale luchthaven te vinden. Hier gaat het er echter om dat in dat afwegingsproces 

het ecomische belang van het bestaande Schiphol een zeer zwaar argument is om, 

ondanks alle bezwaren, toch steeds weer te kiezen voor uitbouw op de bestaande 

locatie. 

183 Het stedelijk veld in opkomst - Anton Brand 



daarmee de actieradius van de burgers. Door nieuwe vervoer

middelen en infrastructuur neemt de mogelijkheid om verder 

van het werk of van stedelijke centra te gaan wonen toe. Op deze 

door de technologie gestuurde ontwikkeling heeft de overheid 

geen of nagenoeg geen greep (hoogstens indirect via het al dan 

niet aanleggen van infrastructuur). 

Verder vertaalt het mondiger worden van de maatschappij zich 

ook naar allerlei organisaties. Een aantal 'intermediaire' organi

saties, zoals de vakbonden, de ANWB en Natuurmonumenten, 

profileren zich en gebruiken de macht (van het ledental) waar

over ze beschikken om invloed uit te oefenen. Een vergelijkbaar 

emancipatieproces doet zich voor bij de lagere overheden. Tot 

het einde van de jaren zestig schikken de gemeenten zich bij het 

maken van hun bestemmingsplannen over het algemeen naar de 

streekplannen en deze weer naar het ruimtelijke beleid van het 

rijk. De wereld is nog tamelijk hiërarchisch geordend. Ongeveer 

na 1970 beginnen de meningen echter te divergeren en varen 

gemeenten en provincies in toenemende mate een eigen koers 

(dat geldt overigens ook voor de ministeries). Bij hun standpunt

bepaling stellen zij hun eigen belangen steeds duidelijker voorop 

en pas in tweede instantie kijken ze naar de wensen van de 

'hogere' overheid. De rijksoverheid slaagt er minder gemakkelijk 

in dan in de decennia daarvoor het landelijke beleid door te 

voeren. Als er beperkingen worden opgelegd bij het bestemmen 

van ruimte voor woningbouw en bedrijvigheid lukt het meestal 

alleen een landelijke beleidslijn te effectueren als er overeen

stemming is met de andere overheidslagen. 

Samengevat: in principe is de invloed van de overheid in 

Nederland op de ruimtelijke ontwikkeling groot, maar in de 

praktijk valt dat tegen. De invloed van de overheid beperkt zich 

grotendeels tot de vorm; voorzover er invloed is op de vulling 

beperkt die zich dat tot de zwakkere grondgebruikers en 

bovendien neemt die invloed in de loop van de tijd af. Op deze 

afkalvende positie reageert de landelijke politiek door de huik 

naar de wind te hangen en invloed af te staan aan de lagere 

overheid (decentralisatie) en aan de markt" (privatisering). 

Eén van de veranderingen die het gevolg is van decentralisatie 

en meer marktwerking is dat twee sectoren, die in het verleden 

Ook liet overhevelen van laken aan niel-goiivernementele organisaties, zoals de 

ANWB, Natuurmonumenten en de vakbonden kan als een vorm van privatisering 

worden opgeval. Daarbij zijn liet niet de aandeelhouders, maar de leden, die bepalen 

wat er gebeurt. 

een grote steun betekenden voor de ruimtelijke ordening, volks

huisvesting en landbouw, vanuit het rijk sterk aan invloed 

hebben ingeboet. Bij volkshuisvesting heeft de nadruk op markt

werking de invloed van rijkssubsidies bij de woningbouw 

verminderd en leidt de verzelfstandiging van woningcorporaties 

eveneens tot minder invloed van het ministerie. De landbouw 

ziet, zowel door de werking van de markt als door de europese 

regelgeving, zijn rol als beheerder van het landelijk gebied steeds 

meer afkalven en daarmee de mogelijkheid om tegengewicht te 

bieden tegenover de voortdurende druk vanuit het stedelijke 

gebied. 

Deze 'tegenvallende' invloed van de overheid kan ook anders 

worden geïnterpreteerd. Niet als zwakte van de overheid, maal

ais sterkte van het liberaal-decentrale karakter van Nederland. 

Deze kenmerken van de handelsnatie zijn kennelijk zo sterk 

verankerd in onze nationale cultuur dat het zelfs na ruim tachtig 

jaar verzorgingsstaat niet lukt ze geheel onder controle te 

krijgen. 
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Summary 

The subject of this study is the transformation of the city in the 

period following WW II. During that period the city did not only 

strongly grow, but it also changed its character. Those changes 

are considered at two levels: at the individual or household unit 

level and at the level of functional-spatial structure. An insight in 

behavioural changes in household units may contribute to 

obtaining an insight in structural changes. In considering struc

tural changes the eye is drawn to the regional level, because at 

that level of scale the strongest changes took place over the past 

fifty years. The formulation of the problem is: 

The urban use of land in the Netherlands seems to develop towards an 

ever-increasing decentralisation. In order to research the precise 

character of this process the transformation of the use of urban land in 

the Netherlands is considered over a long period, notably between 1945-

'1995. Central questions are: what are the variables that play a role in 

this transformation process, which stages can be recognised in this 

process, and by what notions of urbanity can these stages be characterised. 

The research of the process of transformation is mainly based on 

Anglo-Saxon literature. This approach is based on the 

assumption that The Netherlands can be characterised as a 

liberal-decentralised country. The corresponding urban pattern 

is called Anglo-Saxon' in this study. In the Anglo-Saxon model' 

early suburbanisation occurs. This process is mainly stimulated 

by the elite that takes the lead in moving out of town into the 

suburbs. As a result of the dominance of the economy in this 

type of society the strongest functions tend to occupy the best 

places. Therefore, in the citycentre citybuilding occurs, while 

pauperisation takes place around the centre, in the weakest parts 

of town. As a reaction to that, urban renewal arises in the 

twentieth century. Parallel to this process the sorting of house

holds takes place, leading to a social differentiation of neighbour

hoods and districts. The study of the Anglo-Saxon literature 

gives the impression that one can speak about some trends with 

a general character, besides the local differences one can observe. 

These trends are the continuously increasing growth of the use of 

space as well as the ever increasing freedom of movement. 

Together with the increase of prosperity from the middle of the 

19th century we see a continuous process of an increased 

demand for space for dwelling, working, recreation and move

ment. The purchasing of ever more technical goods has made 

dwelling more comfortable and has also ensured that activities 

were transferred from the public to the private sector. This 

tendency is supported by the need for privacy and a more indivi

dual lifestyle. The acquisition of all kinds of material goods also 

has a cultural background: the need to express a certain status by 

means of the house and its decor and to express one's own 

values. In short, this is about fundamental human needs, leading 

to the need for ever more space. This need for space can not be 

satisfied in the existing cities and so results in the growth at the 

periphery and outside the cities. The latter development is 

strongly supported by the increase of the possibilities for trans

portation and in particular by the increased proliferation of the 

motorcar. With the aid of this, there is the possibility for large 

groups of people to separate dwelling from working. The range 

of action of the city dwellers is gradually growing, because of the 

increase of movement as well as of the number of alternatives for 

communication. The most important consequence of the combi

nation of a greater use of space and more freedom of movement 

is that the suburban pattern is becoming increasingly common. 

This does not only apply to dwelling, immediately following that 

it also applies to working and all kinds of amenities, originally 

linked to the central city. 

These processes at the level of household unit have, together 

with the increased population, as a consequence that the existing 

urban structure is transformed. In the post-war period three 

characteristic urban structures that are seen as stages in this 

development can be distinguished: the city, the urban district 

and the urban field (chapter 2). The theoretical stage-model that 

emanates from this can be characterised as follows: 

In the first stage the city as a functional unit coincides with the 

city as a morphological unit. In principle the various destinations 

that the city dwellers visit on a daily basis are at walking distance, 

albeit that since the beginning of the twentieth century public 

transport and the bicycle have become ever more important for 

daily movements. The population is growing rapidly and the 

number of household units ever more rapidly. The use of space 

per dwelling or company unit is still relatively limited compared 

to later stages, but it is increasing continuously. The growth of 
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the number of dwelling and company units and the need for 

more space per household unit make for an ever growing use of 

space by cities and towns. Especially the city users with the largest 

need for space leave from the inner cities to the peripheries 

(dwelling units, factories and storage). This development is also 

caused by an increasing freedom of movement in daily move

ments. At this stage, however, proximity is still a strongly 

determinative factor for the greater part of the activities. I expect 

this stage in the research field (the north wing of the city ring) to 

coincide with the period between 1945-1959. 

The second stage, the urban region, is characterised in its initial 

stage by one main centre belonging to an urban district and 

various suburban nuclei at some distance from the centre nucleus. 

Because of this the morphological and functional limitation of 

the urban area do not coincide any longer. Large numbers of 

household units increasingly opt for space and green areas in a 

growth nucleus or another suburban settlement. Because this 

efflux is selective (mainly families and apart from high incomes 

now also mainly middle range incomes) a regional sorting of 

household units according to income and stage in life is going 

on. At this stage mainly industrial companies choose a suburban 

place of settlement. Commuting from the countryside towards 

the centre municipality increases. The daily functioning of this 

more extended urban pattern entails a strong increase in the 

number of movements. This means that an enlargement of scale 

occurs; this is borne by the stretching of work-dwelling move

ments. The interest of other than dwelling - work movements 

however, does start to increase at the end of this stage. Initially, 

the movements take place mainly by train and bus, later the 

motorcar is increasingly used. For some categories of inhabitants 

'proximity' is still important, for most however, physical proxi

mity is no longer required to make the daily movements within 

the available time; 'accessibility' becomes a more determinative 

factor. The enlarged possibilities for transportation do not only 

make possible the daily interaction on the scale of the urban 

region, they also have their own independent influence on the 

process of decentralisation. The spatial pattern of the movements 

develops from radial to transversal. I expect this stage in the 

research field to coincide with the period from 1960-1979. 

In the third stage, the urban field, there is a further advanced 

decentralisation of dwelling as well as working. All kinds of 

dwelling and company household units come into action and opt 

for a settlement environment that suits their own situation. For 

dwelling household units differences in lifestyle are increasingly 

important. For companies such a thing also occurs; for the choice 

of place of settlement are particularly important: accessibility by 

motorcar, the status of a settlement environment and apper

taining the external contacts. Because of this continuous decen

tralisation and sorting an extensive urban pattern is coming into 

existence that is characterised by specialising urban environments 

and enclosed pieces of rural areas. Because of the orientation of 

the various categories of inhabitants, with their specific preferences 

and requirements and because of the increased importance of 

accessibility by motorcar, existing centres in the region grow and 

new centres come about. The rise of this and the specialisation of 

the new as well as the more traditional centres leads to a 

decreased hierarchy in the centre structure. What was already 

apparent at the end of the previous stage, a poly-centric urban 

pattern, now definitely continues. The expansion of urban 

activities transforms ever more the rural places into settlements 

with an urban character. For the inhabitants' daily pattern of life 

the motorcar is the predominant means of transport and at the 

same time 'accessibility' of destinations becomes a predominant 

prerequisite. Although the length of trips does increase slightly, 

what changes mainly is that other than dwelling-work movements 

increase strongly in importance. Various kinds of movements 

with a consumptive character gradually change the traffic pattern 

(and in time also the pattern of settlement). Summarising: at the 

individual level the number of daily movements increases, its 

variety increases as well as the diversity in the destinations. 

At the structural level this coincides with more and more 

specialised centres and a complex pattern of daily movements 

(criss-cross character). I expect this stage to coincide with the 

period from 1980-1994 in the research field. 

The most characteristic elements that play a part in the processes 

and stages of urbanisation mentioned are brought together in an 

analyses diagram, with a view to the focusing of the study to the 

Dutch situation (chapter 4). In this focusing a research field 

constituting of the regions surrounding the centre cities 

Amsterdam, Utrecht and Arnhem was selected (the resulting 

area consists of the provinces of Noord-Holland, Utrecht and 

Flevoland and the western part of the province of Gelderland). 

In the analysis diagram three stages of urbanisation that are 

typical for the urban structure are indicated vertically and five 

characteristics are indicated horizontally. 

By translating the statements based on theories in the various 

segments of the diagram into operational terms and by applying 
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characteristic feature 

stage 

1 

city: 

1945-1959 

^-^ 

(©) 

urban region: 

1960-1980 

%~P w 

urban field: 

1980-1995 

'é^7-
/ \? 

urban land use 

2 

density around the centre 

is high, but differences 

between the centre and the 

surrounding area decrease 

high density with centre, 

decreasing towards the 

periphery of the urban 

district, levelling tendency 

density is lower and more 

levelled out 

morphological 

unit 

3 

transition city-countryside 

is initially sharp but 

becomes more muted 

satellites at distances of 

centre municipality, ever 

more clearly closed in rural 

area 

large extensiveness, ever 

more larger parts rural area 

start to form part of urban 

field 

functional and social 

clustering 

4 

one main centre 

limited differentiation 

within the city 

one main centre, hier

archical pattern, a division 

of tasks develops between 

main centre and sub-centres 

limited, but increasing 

differentiation 

various and ever more 

specialised centres, 

hierarchy decreases 

variety of specialised 

environments increases 

interaction-

structure 

5 

urban infrastructure is 

determinative (on foot, by 

tram/train), connections 

between cities go from 

heart to heart 

at the end of period car 

comes up, length of trips 

increases 

tram/train initially still 

determinative, 

the motorways increase in 

interest, later develops into 

a network 

length of trips increases 

further 

network of motorways is 

extended and perfected 

length of trips further 

increases 

size/limitation 

urban system 

6 

sphere of influence initially 

within the morphological 

city, later some extension 

of this 

sphere of influence 

reaches the size of an 

urban region 

no clear limit urban area, 

interweaving of influences 

of centres increases 

them as an analytical framework, the factual development in the 

three urban regions can be tested (chapters 6, 7 and 8). As a 

background to this testing the main relevant trends in the 

Netherlands in the period covering 1945-1994 are listed (chapter 5). 

This short investigation of trends leads to the conclusion that, 

since the turn of the century, in Dutch society there is such a 

combination of demographical and economical developments 

that there is talk of strong pressure on the use of space. Mainly 

under the influence of the favourable development of incomes 

this tendency is further reinforced after WW II. However, we do 

not only see growth but also a strong change in society. 

The traditional values lose their directive character. This leads to 

the break-down of confessional barriers, a different attitude as 

regards contraception and new types of household units. A larger 

diversity of lifestyles develops and is subsequently translated 

into matching dwelling environments. This new pattern aimed 

more at individual development leads to more and predominantly 

stronger individually determined movements. With the aid of 

improved roads and possibilities for public transport the range 

of action of the modern city dweller is even more enlarged. The 

number of movements for the benefit of the daily functioning 

increases strongly as well as the distance which they cover. 

Besides, fax machine, computer and Internet enable him to over

come the limitations that are always connected to physical 

movements, for an increasing number of global contacts to win. 
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From the study carried out, aimed at the three urban regions, it appears 

that the set of the assumptions as summarised in the analysis diagram, 

with regard to the main lines, is confirmed by findings on the basis of 

empirical observations. Also it comes out that the phenomena, which 

are considered to be typical for the 'Anglo-Saxon' urban pattern, exist 

in the research field.For that reason the conclusion can be drawn that 

the 'Anglo-Saxon model' can be used in this study. These assumptions 

should be qualified and added to in three points. 

This concerns in the first place the period from 1945-1959 that was 

chosen to represent the 'city' stage in the study. In this period the 

city as a functional unit should coincide with the city as a 

morphological unit. This is not completely the case. It has been 

determined that at the end of the 19th century until the 'fifties of 

the 20th century in the area surrounding Amsterdam, the higher 

income groups for instance are located in Bloemendaal and 

Baarn: 'luxurious' suburbanisation with a selective character. The 

same phenomenon appears in the area surrounding Utrecht and 

Arnhem. As regards size commuting is even more important 

during that same period. It is a well known fact that already 

some time before the war many commuters (with lower incomes) 

commuted to the city on a daily basis. There more and in some 

cases also better paid work can be found than in the country. 

This phenomenon, that occurs in all the three urban regions 

investigated, gives rise to the statement that the choice of the 

period 1945-'59 for the city stage is a little bit late. 

The second addition concerns the period 1980-1994, that was 

chosen in the study for the urban field stage. Although in more 

aspects in the research field we see a development in the 

direction of the urban field (as defined in the analysis diagram 

for the Dutch situation), it can not be proven that this is com

pletely manifest. The indicators that should point to this give rise 

to doubts. With the centre structure there should be mention of 

more and ever more specialised centres and a decreased hierarchy: In 

particular in the vicinity of Amsterdam the hierarchy in the 

period 1980-1994 is strongly decreasing, but in Utrecht and 

surroundings this is less clear. However, the rise of middle to 

large municipalities as centres of employment in the province of 

Utrecht is undeniable, just as the loss of position by the centre 

municipality, however tine city of Utrecht is strongly promoted 

by the central government. Which effect this will have is not yet 

clear. Also in the region of Arnhem a certain loss of position of 

the centre municipality in the period 1980-1994 can be noted, but 

this is much more restricted than with the two conurbation of 

Western Holland centres. There a lot less has changed in the 

original relationship between the centres. With the intenoeaving of 

influences of centres, another important indicator, the Arnhem 

region does not seem to comply with the demand. The spheres of 

influence" touch, but do not overlap. In the vicinity of Utrecht we 

see a limited and in the area surrounding Amsterdam of a strong 

degree of interweaving of influences^. Overviewing all the indicators 

the conclusion has to be drawn that the stage of the urban field in 

the research field as a whole has not been proven. Onlv with regard 

to the Amsterdam region it can be determined that at the end of the 

'nineties there is talk of a 'growing' urban field. 

The third addition to the theoretical suppositions concerns the 

difference in stage of development of the three urban regions. The three 

urban regions investigated differ in a number of aspects and in 

particular the Amsterdam region shows a pattern that differs from 

that of the two other regions. In three places there are differences. 

In the first place the earlier mentioned 'luxury' suburbanisation 

and commuting occur sooner and also more strongly in the area 

surrounding Amsterdam than in the area surrounding Utrecht 

and Arnhem (see chapter 6). 

In the second place decentralisation of dwelling and working in 

the period investigated as regards Amsterdam take place 

simultaneously (chapter 8, figure 8.20). In Utrecht and Arnhem 

dwelling is de-concentrated earlier than working (see chapter 8, 

figures 8.21 and 8.22). However, this deviation is false: the head 

start of the dwelling on working as regards decentralisation is 

already manifest in Amsterdam and surroundings during the 

period between 1900 and 1947. The three central municipalities 

do not differ in principle from each other on this point. This 

statement however does entail that it should be stated that 

Amsterdam is a considerable trend-setter compared to the other 

two central municipalities. 

In the third place the centre structure of the three regions differ. 

In Amsterdam and surroundings especially in the period after 

1980 big changes occur. The Amsterdam sub-centres manifest 

ever more strongly and the inner city loses its dominant role. 

Besides, also regional centres as Hoofddorp, Amstelveen and 

Almere are strongly rising. The hierarchy is disappearing and a 

more level pattern of centres appears on the horizon. Also the 

Defined on lhe basis of the number of commuters aimed at the central munici

pality; this should be a minimum of 10% of the workforce of workforce living in the in 

the dwelling municipality. 

The distance between the various centres is also of influence on this. The distance 

between Amsterdam and Utrecht is less than the distance between Utrecht and Arnhem. 
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interweaving of the influences of the various centres are manifest 

in the Amsterdam region sooner and more strongly than in the 

Utrecht and Arnhem regions. The urban field begins to emerge. 

Although a similar process occurs in Utrecht and surroundings, 

at which also the regional centres strongly grow and the centre 

city loses position, however, we see a somewhat different situation: 

the central government aims at a further expansion of the city and 

also for the time being the municipal sub centres are more 

restricted in size than is the case in Amsterdam. In Arnhem and 

surroundings the changes in the centre structure are less pronoun

ced than in the two other centre municipalities (see chapter 8). 

Summarising: the urbanisation process in Amsterdam and 

surroundings is of an older date than that in the area 

surrounding the two other centre municipalities, it concerns 

more people and companies and the extent of the resulting area 

is larger . However, how large the differences between the 

Amsterdam region and the two other regions may be, there are 

sufficient indications that all kinds of tendencies in the field of 

the decentralisation occur in the whole of the research field. 

Because in the Netherlands the central government has a great 

influence on the spatial pattern separate attention has been given 

to this (in the chapters 6, 7 and 8). The strong influence that the 

central government has on the urban structure is presumably the 

main reason that the process of decentralisation in the 

Netherlands was slowed down and aimed differently (namely 

outward) and that the urban field stage becomes apparent later 

than in the Anglo-Saxon world. Yet I arrive at the conclusion that 

that influence is not so large in practice, despite the great fame 

and influence of the Dutch spatial policy. For the greater part, the 

government's steering is restricted to the physical form of urban 

patterns; in so far as there is influence on the filling in it is 

restricted to the weaker users of the land and moreover this 

influence decreases in the course of time. Inhabitants and 

companies themselves determine to a great extent where they 

wish to settle, which movements they wish to make on a daily 

basis and which amenities they wish to use. This lack of 

influence by the central government is expressed amongst other 

things, by means of negative selection processes; for instance as 

in the former growth nucleus of Lelystad. Despite high 

investments, this municipality still faces large problems as a 

consequence of the strong over-representation of the under

privileged and unemployed. Comparable processes occur in 

some urban renewal districts where there is impoverishment 

despite large government investments. The decreasing position 

of the central government during the post-war period has to do 

with the continuous increasing prosperity and the appertaining 

extension of the freedom of choice and the political involvement 

of inhabitants and companies linked to it. The demand for all 

kinds of products and services is ever more differentiated and 

the market mechanism is becoming more and more important in 

order to be able to fine-tune supply and demand. As a consumer 

the citizen has an important influence, which the central 

government cannot ignore just like that. This is clearly manifest, 

amongst other things, in the demand for more differentiated 

dwelling environments, in a more compact as well as in a more 

rural setting. The latter is contrary to the government's 

concentration in the 'eighties and 'nineties (the 'compact city -

policy'). It appears that society is trying to extract itself in all 

manner and form from this concentration doctrine and also 

succeeds in this to a certain degree. Decentralisation continues 

during this period. In the same period the mobility of all kinds of 

groups of land-users strongly increases as does the range of 

action of the citizens. Because of new means of transport and 

infrastructure the possibilities for living further away from the 

job or from urban centres increase. The central government has 

no or hardly any influence on this development dictated by 

technology (at the most indirectly via the construction of 

infrastructure or not). 

National politics react to this declining position by setting one's 

sail according to the wind and by handing over influence to the 

lower governments (de-centralisation) and to the market" 

(privatisation). One of those changes that is the consequence of 

decentralisation and more market influence is that two sectors 

that used to be a great support for land planning, public housing 

and agriculture in the past, have strongly lost their influence from 

the government. For public housing the emphasis on market 

influence has decreased the influence of government subsidies 

in public housing and the growing independence of housing 

corporations also leads to less influence of the ministry. Because 

of the influence by the market as well as because of European 

regulations, agriculture sees its role as manager of rural areas 

decreasing ever more and so the possibility to provide a counter

balance to the continuing pressure from the cities. 

Traasferring tasks to non-governmental organisations, such as the ANWB, 

Natuurmonumenten and the trade unions can also be seen as a form of privatisation. 

In this case it is not the shareholders but the members of those organisations who 

determine what is going to happen. 
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Stellingen 

1 Het is een misverstand te menen dat het al dan niet tot stand 

komen van een stedelijk veld afgemeten kan worden aan 

één criterium, namelijk aan de omvang van het 'daily urban 

system'. Die manier van meten hoort bij een simpeler 

stedelijk patroon: het monocentrische stadsgewest. In een 

stedelijk gebied met méér centra is sprake van meerdere 

'daily urban systems', die elkaar gedeeltelijk overlappen. 

Vooral het optreden van het toegenomen aantal centra 

veroorzaakt het aaneenklonteren van de verschillende 

stedelijke gebieden tot een grotere en complexere eenheid, 

het stedelijk veld. 

2 Het is onbegrijpelijk dat de gegevens, die nodig zijn om tot 

een beter inzicht te komen in de aard van het dagelijks 

verplaatsingsgedrag in Nederland, sinds de Volkstelling 1971 

niet meer verzameld worden. 

3 In Nederland is anno 2002 sprake van een grote spanning 

tussen de wens tot ontplooiing van individuen en het 

collectieve belang van het behoud van vrije ruimte, natuur en 

milieu. Dat leidt steeds weer tot ruimtelijk beleid, waarin de 

spanning tussen de intenties en de practische realisering te 

groot is. 

4 Het aanvaarden van het stedelijk veld in de vorm van een 

grootschalige Nederlandstad kan de nationale ruimtelijke 

ordening weer een duidelijk lange-termijn perspectief 

verschaffen. 

5 Om het grote aantal verplaatsingen over de weg te begrijpen 

is het verhelderend Nederland te zien als een uitgestrekte 

stad met een betrekkelijk lage bevolkingsdichtheid. 

6 Het streven naar een Nederlandse metropool is terug te 

voeren tot een diep geworteld Calimero-gedrag van 

sommige Nederlandse bestuurders. 

7 Als we de Vijfde Nota nu eens gewoon zien als een aard-

rijkskundeboek, dan is er niets aan de hand en kunnen we de 

opvolger van minister Pronk feliciteren met deze bijdrage 

aan het onderwijs. 

8 Gezien onze welstand kunnen we in de 21 e eeuw vrijwel al 

onze verlangens realiseren. Jammer genoeg zijn mét de 

armoede ook onze idealen verdwenen. 

9 De telecommunicatie maakt een ongelooflijke ontwikkeling 

door. De onbereikbaarheid van grote organisaties per 

telefoon eveneens. 

10 De politiek sluit stelselmatig de ogen voor de beperkingen 

die aan zijn stuurmogelijkheden verbonden zijn. Het is dan 

ook onwaarschijnlijk dat deze stelling de politiek zal 

bereiken. 

Behorend bij het proefschrift van Anton Brand: 

"Het stedelijk veld in opkomst" 
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