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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. 
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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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