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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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