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4 Het ontwerp van het onderzoek 

In hoofdstuk 2 is het deconcentratieproces in zijn structurele 

verschijningsvorm beschreven en in hoofdstuk 3 zijn vervolgens 

de voornaamste processen op het individuele en huishoudens-

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

In beide gevallen zijn deze processen in hun algemeenheid 

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

Nederlandse situatie. Met het oog op deze toespitsing komen in 

dit hoofdstuk de probleemstelling en de onderzoeksvragen aan 

de orde. Tevens wordt nagegaan hoe deze vragen te operatio

naliseren zijn. Aan de hand hiervan wordt vervolgens een beeld 

geschetst van het tweede deel van het onderzoek. 

invloed van de overheid voor de deconcentratie in Nederland 

zal ook daaraan aandacht worden gegeven. Dit leidt tot de 

volgende probleemstelling: 

Het stedelijk grondgebruik in Nederland lijkt onderhevig te zijn aan voortgaande 

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

transformatie beschouwd van het stedelijk grondgebruik in Nederland over een 

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

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

zijn en het stedelijkheidsbegrip waarmee die fasen getypeerd kunnen worden. 

4.1 Probleemstelling 4.2 Analyseschema en onderzoeksvragen 

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

in de ontwikkelingen in het stedelijk patroon in Nederland, op 

regionale schaal bezien. Gezien de dynamiek in dat nederzettingen

patroon en de verwarring die over de benoeming daarvan 

bestaat, is een analyse gewenst van de ruimtelijke en functionele 

structuur ervan. Deze analyse dient een periode van voldoende 

lengte te omvatten om die dynamiek goed in kaart te kunnen 

brengen en vindt plaats vanuit een tevoren bepaalde invalshoek. 

Die invalshoek komt voort uit een literatuurverkenning van de 

ontwikkeling van de deconcentratie van stedelijke gebieden, 

voornamelijk gebaseerd op de angelsaksische literatuur. Deze 

literatuur geeft mij de indruk dat, naast allerlei plaatselijke 

verschillen, sprake is van enkele trends met een meer algemeen 

karakter: op het individuele niveau is sprake van een voort

durende toename van het gebruik van grond voor stedelijke 

doeleinden en een toenemende bewegelijkheid. Deze twee trends 

worden door mij beschouwd als als basis voor de belangrijkste 

ontwikkeling op het niveau van de functioneel-ruimtelijke 

structuur: de uitdijing van het stedelijk grondgebied. Daarbij is 

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

of de angelsaksische ervaringen en zienswijzen ons attent kunnen 

maken op ontwikkelingen,die zich ook in de Nederlandse situatie 

manifesteren. Dit vertaal ik naar de vraag of de ontwikkeling 

van de ruimtelijke structuur, die zich volgens hoofdstuk 2 via 

enkele fasen voltrekt, ook in de Nederlandse situatie kan worden 

vastgesteld. Dat impliceert dat het structurele niveau als ingang 

wordt gebruikt bij deze analyse. Vanwege het belang van de 

Aan het eind van hoofdstuk 2 wordt een aantal theoretische 

maatstaven weergegeven voor het in kaart brengen van ruim

telijke structuurveranderingen van het stedelijk gebied. 

Gebaseerd op deze theoretische maatstaven kunnen de volgende 

onderzoeksvragen worden geformuleerd: 

• het stedelijk grondgebruik en de spreiding van stedelijke bebouwing: 

Is sprake van verschillen in dichtheid tussen gebieden, 

afhankelijk van hun ligging ten opzichte van het centrum? 

Is sprake van een morfologisch aaneengesloten stad of van 

een ontwikkeling in de richting van losse kernen met landelijk 

gebied ertussen? 

• functionele en sociale clustering: Wordt de centrumstructuur 

bepaald door één hoofdcentrum of door meerdere centra? 

In hoeverre is sprake van sociale profilering in woonmilieu's 

en langs welke dimensies? 

• de interactiestructuur: Kunnen de belangrijkste verkeers-

netwerken worden getypeerd als radiaal of tangentieel? 

Kan vastgesteld worden dat de lengte en de veelsoortigheid 

van de verplaatsingen toenemen? 

• de begrenzing van het gebied waarbinnen het relatienetwerk van 

het stedelijk gebied functioneert: Kan de omvang worden bepaald 

van het gebied waarbinnen de belangrijkste functionele 

relaties zich afspelen ? Aan de hand van de beschrijving van 

de drie fasen in hoofdstuk 2 kunnen de onderzoeksvragen 

worden vertaald in kenmerken per verstedelijkingsfase. 

Zo ontstaat het volgende overzicht, dat als analyseschema 

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

kenmerk / 

fase 

1 

stad: 

1945-1960 

^ - N , 

(o) 

stadsgewest: 

1960-1980 

Q O 

TV 
o w 

stedelijk veld: 

1980-1995 

^r^ 

stedelijk 

ruimtegebruik 

2 

dichtheid rondom centrum 

is hoog. maar verschillen 

tussen centrum en 

omgeving nemen af 

hoge dichtheid bij centrum, 

aflopend naar de rand v.h. 

stadsgewest, nivellerende 

tendens 

dichtheid wordt lager en 

meer genivelleerd 

aaneen

geslotenheid 

3 

overgang stad-land is 

aanvankelijk hard, maar 

wordt diffuser 

satellieten op afstand van 

centrumgem., steeds 

duidelijker ingesloten 

landelijk gebied 

grote uitgestrektheid, 

steeds grotere delen 

landelijk gebied gaan 

onderdeel uitmaken van 

stedelijk veld 

functionele en sociale 

clustering 

4 

één hoofdcentrum 

binnen de stad beperkte 

differentiatie 

één hoofdcentrum, 

hiërarchisch patroon, 

er ontwikkelt zich een 

taakverdeling hoofd

centrum en subcentra 

beperkte, maar wel 

toenemende, differentiatie 

meerdere en steeds meer 

gespecialiseerde centra, 

hiërarchie neemt af 

verscheiden

heid van gespeciali

seerde milieu's neemt toe 

interactie

structuur 

5 

stedelijke infrastructuur is 

bepalend (voetverkeer, 

tram.fiets) verbindingen 

tussen steden lopen van 

hart tot hart 

tegen einde periode komt 

de auto op, ritlengte neemt 

toe 

tram/trein aanvankelijk 

nog bepalend, 

autoinfrastructuur neemt 

toe in belang, later 

ontwikkeling van 

snelwegennetwerk 

ritlengte neemt verder toe 

snelwegennet wordt 

uitgebouwd en 

geperfectioneerd 

ritlengte neemt verder toe 

omvang/begrenzing 

stedelijk systeem 

6 

invloedsgebied 

aanvankelijk binnen de 

morfologische stad, later 

enige verruiming daarvan 

invloedsgebied krijgt de 

omvang van een 

stadgewest 

geen duidelijke grens 

stedelijk gebied, 

vervlechting van invloeden 

van centra neemt toe 

4.3 Onderzoeksschema 

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

schema vertaald in operationele termen. 

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

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

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

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

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

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

Nederland in onvoldoende mate, omdat de Bodemstatistiek 

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

Ook de benodigde gegevens op het kenmerk 'geleding van het 

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

gegevens op postcodeniveau over inkomen, huishoudens-

samenstelling en etniciteit zijn via de woonmilieudatabase van 

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

onderzoeksperiode zijn op zijn best de huishoudensgegevens 

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

kenmerk stedelijk 

ruimtegebruik 

1 2 

operationele kenmerken gem. dichtheids

karakteristieken voor 

sted.gebied en voor de 

kernen apart 

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

aaneen

geslotenheid 

3 

opbouw ruimtelijk 

patroon 

vervoerswijzen 

functionele en sociale 

clustering 

4 

aantal en onderlinge 

verhouding van de centra 

geleding wonen binnen 

sted.regio, naar inkomen, 

huishoudenssamenstelling, 

etniciteit 

interactie

structuur 

5 

ontwikkeling netwerken 

trein en auto 

patroon forensisme 

modal split" 

gemiddelde verplaatsings

afstand 

omgvang/begrenzing 

stedelijk systeem 

6 

omvang en overlapping 

invloedsgebieden 

Tabel 4.3 Beschikbaarheid gegevens 

kenmerk 

1 

operationeel 

kenmerk 

beschikbaarheid 

gegevens 

stedelijk 

ruimtegebruik 

2 

gem. dichtheids

karakteristieken 

uitgedrukt in inwo

ners en arbeids

plaatsen per ha 

woongebied alleen 

inwoners per ha 

stedelijk gebied 

aaneen

geslotenheid 

3 

opbouw ruimtelijk 

patroon 

aanwezig 

functionele en sociale clustering 

4 

aantal en onder

linge verhouding 

van de centra aan 

de hand van 

arbeidsplaatsen 

aanwezig 

geleding wonen 

binnen regionale 

stedelijke gebieden 

alleen inkomen en 

gezinnen/niet-

gezinnen 

interactiestructuur 

5 

ontwikkeling 

netwerken trein 

en auto 

aanwezig 

patroon forensisme, 

modal split gem. 

verplaatsings

afstand 

alleen forensisme 

engem.verpl. 

afstand 

omgvang/begrenzing 

stedelijk systeem 

6 

omvang invloeds

gebieden 

aanwezig 

De gegevens over inkomen en etniciteit zijn voor de periode 

vóór 1990 slechts incidenteel verzameld en dan ook nog niet op 

gemeentelijk niveau. Ook de gegevens op het gebied van de 

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

Modal-splita gegevens zijn er alleen incidenteel en zeker niet 

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

verplaatsingsafstand is ook alleen op een hoog aggregatieniveau 

te geven en de gegevens over het ruimtelijke patroon van 

verplaatsingen voor steden en stadsgewesten zijn hoogstens 

incidenteel voorhanden en zeker niet over de gehele periode. 

In tabel 4.3 is de beschikbaarheid van gegevens samengevat. 

Rekening houdend met deze beperkingen kan ten behoeve van 

het toegespitste onderzoek worden uitgegaan van de indicatoren 

die in tabel 4.4 zijn aangegeven. 
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Tabel 4.4 Gekozen indicatoren 

kenmerk 

1 

Indicator 

stedelijk 

ruimtegebruik 

2 

• spreiding bevolking 

• toename woning

voorraad 

• bevolkingsdichtheid 

• verhouding gezinnen-

niet-gezinshuishoudens 

aaneen

geslotenheid 

3 

• morfologisch onder

scheid stad-land 

functionele en sociale 

clustering 

4 

• aantal arbeidsplaatsen 

per gemeente 

• verhouding arbeids

plaatsen-inwoners 

• verhouding gezinnen-

niet-gezinshuishoudens 

• gemiddeld inkomen per 

inwoner 

interactie

structuur 

5 

• ontwikkeling verkeers

stromen 

• toename voorstad-

stations 

• ontwikkeling auto

snelwegennet 

• patroon forensisme 

• positie auto 

omvang/begrenzing 

6 

• omvang invloeds-

gebieden 

• overlapping van 

invloedsgebieden 

4.4 Gebiedskeuze en het vervolg van het 
onderzoek 

Voor de toespitsing van het onderzoek op de Nederlandse 

situatie is gekozen voor de Noordvleugel van de Steden ring 

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

bedoeld met Haarlem aan de westzijde en Arnhem aan de oost

zijde2'. Dit gebied is allereerst gekozen vanwege de aanwezig

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

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

dynamische gebieden van Nederland is: indien de vorming van 

een stedelijk veld hier niet zou kunnen worden vastgesteld, kan 

het nergens in Nederland worden vastgesteld. Daarnaast is het 

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

onderzoeksgebied verschillen vertonen in ontwikkeling. 

Weliswaar ligt het accent van het onderzoek op de fasegewijze 

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

in de Randstad en één daarbuiten laat naar verwachting een 

groter scala aan stedelijke ontwikkelingen zien. Tenslotte moet 

het gebied van de provincie Noord-Holland deel van het 

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

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

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

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

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

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

de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening. 

onderzoeksgebied uitmaken, vanwege de beleidsrelevantie die 

het onderzoek voor de provincie moet hebben. Deze optelsom 

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

Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Om redenen van pragmatische 

aard (vanwege de dataverzameling) wordt het gebied van de 

Noordvleugel begrensd en in deelgebieden onderverdeeld, zoals 

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

plaats per fase in het verstedelijkingsproces. Daar zijn twee 

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

schillende aspecten die verbonden zijn aan het verstedelijkings

proces geïntegreerd aan de orde te stellen. De tweede reden 

houdt verband met de verschillen die bestaan in de ontwikkeling 

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

de Noord vleugel van de Stedenring Centraal Nederland. Die 

verschillen kunnen het best belicht worden door per fase de drie 

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

spitsing op de Noordvleugel te schetsen komen eerst in 

hoofdstuk 5 enkele processen op de schaal van Nederland aan de 

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

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

veld' behandeld. De invloed van de Nederlandse overheid komt 

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

hoofdstuk 9 worden conclusies getrokken. 
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Figuur 4.1 Ligging studiegebied in Nederland Figuur 4.2 Deelgebieden Noordvleugel 
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Figuur 4.3 Gemeentenamen 

38 Het stedelijk veld in opkomst - Anton Brand 


