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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. 

25 Het stedelijk veld in opkomst - Anton Brand 



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 
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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 

29 Het stedelijk veld in opkomst - Anton Brand 



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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