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6 De stad: 1945 to 1960 

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

gemeenten in het onderzoeksgebied in de periode 1945-1959 

'stad' worden genoemd? Met andere woorden: beantwoorden 

deze gemeenten aan de kenmerken die ze volgens het onder-

zoeksschema van hoofdstuk 4 dienen te hebben? Die kenmerken 

worden in het onderstaande (deel van het) onderzoeksschema 

voor de fase 'stad' weergegeven: 

3. de interactiestructuur. Hoe kan het verplaatsingspatroon qua 

afstand worden gekarakteriseerd; hoe is de positie van de 

auto daarbij (kolom 5)? 

4. de schaal waarop het relatienetwerk van hei stedelijk gebied 

functioneert: Begrenzing stedelijk gebied in functioneel 

opzicht (kolom 6). 

Tabel 6.1 Kenmerken uit de theorie behorend bij de fase stad 

kenmerk / 

fase 

1 

stad: 

1945-1960 

> — V 

(o) 

stedelijk 

ruimtegebruik 

2 

dichtheid rondom centrum 

is hoog, maar verschillen 

tussen centrum en 

omgeving nemen af 

aaneen

geslotenheid 

3 

overgang stad-land is 

aanvankelijk hard, maar 

wordt diffuser 

functionele en sociale 

clustering 

4 

één hoofdcentrum 

binnen de stad beperkte 

differentiatie 

interactie

structuur 

5 

stedelijke infrastructuur is 

bepalend (voetverkeer, 

tram, fiets), verbindingen 

tussen steden lopen van 

hart tot hart 

tegen einde periode komt de 

auto op, ritlengte neemt toe 

omvang/begrenzing 

stedelijk systeem 

6 

invloedsgebied aanvankelijk 

binnen de morfologische 

stad, later enige verruiming 

daarvan 

Om een goed inzicht te krijgen in de ruimtelijke en functionele 

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

rond de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Arnhem op de 

kenmerken uit de tabel onderzocht. Binnen het bovenstaande 

schema worden vier thema's onderscheiden: 

1. het stedelijk grondgebruik en de spreiding van stedelijke 

bebouwing: Welk ruimtegebruik is stedelijk en hoe kan de 

grens tussen stedelijk en niet-stedelijk gebied worden 

getrokken (kolommen 2 en 3)? 

2 functionele en sociale clustering: Hoe kan de centrumstructuur 

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

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

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

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

Flevoland de provincie als regio aangehouden en voor Gelderland de gezamenlijke 

coropgebieden Veluwe en Arnhem-Nijmegen. 

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

komen deze thema's achtereenvolgens aan bod in de daarop 

volgende paragrafen. 

6.1 De periode 1945 tot 1960 

Gezien de grote verwoestingen die de oorlog teweeg had 

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

opbouw. Ruimtelijke ordening heeft geen prioriteit en het 

ruimtelijk beleid op nationaal niveau moet nog gestalte krijgen2' 

De voornaamste aandacht gaat uit naar het opbouwen van de 

economie en het bestrijden van de woningnood. Niet alleen 

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

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

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

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

bevolking sterk toe. De woningnood groeit uit tot 'volksvijand 

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

wordt deze sterk groeiende bevolking opgevangen, met een nog 

sterker groeiende woningbehoefte. Door deze uitgroei is gebieds

uitbreiding nodig, hetgeen bij veel steden leidt tot annexatie van 

randgemeenten. Een beperkte, maar wel groeiende, stroom 

stedelingen met hogere inkomens kiest voor het wonen buiten. 

Voornamelijk de zandgrondgebieden (Zuid-Kennemerland, 

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

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

is (het ministerie van ruimtelijke ordening bestaat nog niet) 

betekent niet dat er op het rijksniveau geen denkbeelden zijn 

over stedebouw en ruimtelijke ordening. Men ziet vanouds de 

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

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

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

voorzieningen en in de variatie aan werkgelegenheid, naar

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

principe als een min of meer zelfvoorzienend systeem. Dat geldt 

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

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

Deze omstandigheid is dan ook de reden dat de rijksoverheid 

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

bemoeien met de stadsuitbreidingen; dat kunnen de steden 

prima zelf regelen. Alleen bij grenskwesties is een beslissing van 

de hogere overheid nodig. Er zijn echter grote veranderingen op 

til. De grootscheepse nieuwbouw van woningen gedurende de 

jaren vijftig brengt een zodanige uitgroei van de steden in het 

westen met zich mee dat het gewenst wordt geacht de ruim

telijke problemen te laten bestuderen door een 'Werkcommissie 

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

presenteert de commissie een ruimtelijk plan voor de Randstad 

Holland. Voor dit onderzoek is daarin vooral van belang wat 

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

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

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

gelegde ruimtelijk beleid van het rijk pas na de hier gekozen 

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

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

Tijdens deze fase ontstaan wel ideeën over het te voeren 

ruimtelijk beleid, vooral door de genoemde 'Werkcommissie 

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

de historisch gegroeide agglomeraties op de stedelijke ring, het 

open houden van het middengebied van de Randstad en de 

expansie van de verstedelijking in uitwaartse richting. Dat wil 

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

toekomstige IJsselmeerpolders, de omgeving van Amersfoort en 

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

verder door de commissie een tiental 'nieuwe' steden aan

gewezen, voor het merendeel aansluitend bij bestaande kernen, 

zoals onder andere Alkmaar, Hoorn en Amersfoort. Door enkele 

ministeries wordt beleid gevoerd met ruimtelijke consequenties. 

Bij het volkshuisvestingsbeleid is het voornaamste doel het 

bouwen van voldoende woningen. Dit beleid richt zich niet op 

een specifieke categorie kernen: de woningbehoefte is overal 

groot en daarin moet ter plekke worden voorzien. Daarbij ligt 

een zeer sterke nadruk op de door de overheid gefinancierde 

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

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

van woningwetwoningen. Het ministerie van economische 

zaken wil de werkeloosheid op het platteland bestrijden door 

middel van het industrialisatiebeleid. Dit beleid is erop gericht 

om in zogenaamde 'ontwikkelingsgebieden' de industrie te 

bevorderen in regionale centra. De impliciete gedachte hierbij is 

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

wil dus zeggen naar het platteland. In het agrarische gebied 

doen zich grote verschuivingen voor. De achterblijvende econo

mische ontwikkeling leidt vooral in de zogenaamde 'ontwikke

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

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

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

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

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

worden ook in de dorpen zoveel mogelijk woningen gebouwd; 

dit draagt bij aan het vasthouden van de bevolking daar. 

Er ontstaan pendelstromen op de grotere werkcentra en dit leidt 

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

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

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

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

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

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

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

ontstaat op grote schaal verborgen werkeloosheid doordal boerenzoons "zich vastklampen 

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

Overigens zijn de veranderingen in de economische structuur en de schaal

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

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

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

burgerd en men wil de problemen zoveel mogelijk ter plaatse 

oplossen'". De voorheen gesloten agrarische gemeenschappen 

worden hierdoor uit htm isolement getrokken en een eerste 

begin van uitwisseling tussen de centrumsteden en hun 

omgeving ontstaat. Ook draagt de toenemende pendel bij tot het 

stoppen van de trek naar de steden vanuit het platteland. 

Pendelen blijkt aantrekkelijker te zijn dan verhuizen. Een andere 

vorm van ruimtelijk relevant beleid is het verkeers- en vervoers

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

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

bevorderend werkt voor de economische en maatschappelijke 

ontwikkeling. Dit draagt bij tot een toenemend gebruik van de 

auto. Daardoor wordt de wisselwerking tussen de centrum

gemeenten en hun omgeving gemakkelijker gemaakt; de actie

radius voor veel bewoners van het platteland wordt daarmee 

vergroot. Overigens wordt in deze periode voor het overbruggen 

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

bussen gebruik gemaakt. Het bedrijfsleven heeft dus ver

moedelijk op het ontstaan van gewestvorming meer invloed 

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

aanleg van wegen het veranderde verplaatsingsgedrag conditio

neert. Het vertrek van mensen uit de achterblijvende gebieden 

leidt daar tot een verschraling van het voorzieningenniveau. 

6.2 Het stedelijk grondgebruik en de spreiding 

van stedelijke bebouwing 

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

inwoners in 1950 nog sterk in de steden geconcentreerd zijn en 

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

nauwelijks verandering komt. Weliswaar nemen de inwoner

tallen relatief gezien bij de middelgrote gemeenten wat sterker 

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

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

Tabel 6.2 Percentuele verdeling inwoners gemeentencategorieën provincie 

Utrecht", bron: CBS 

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

Commissie ter bestudering van de bevolkingsverspreiding" in opdracht van de 

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

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

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

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

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

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

1950 1960 

gem. Utrecht 

gem. Amersfoort 

totaal kernen 40-60.000 inwoners 

totaal kernen 20-40.000 inwoners 

totaal kernen < 20.000 inwoners 

totaal provincie Utrecht 

40,7 

10,8 

17,2 

11,9 

19,4 

100,0 

37,6 

11,0 

18,1 

12,6 

20,6 

100,0 

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

Amsterdam 18 Utrecht 35 Arnhem 52 

grensgemeenten 43 grensgemeenten 30 grensgemeenten 57 

ROA+Almere 22 overige gemeenten 48 overige gemeenten 

(excl. Nijm. +Apeld.) 43 

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

Met de aanpak van de wederopbouw na de oorlog neemt de 

woningproductie vooral gedurende de jaren zestig sterk toe. 

Dat leidt onder andere tot een sterke uitbreiding van stedelijk 

gebied in de periode 1950-1959. 

Tabel 6.3 laat zien dat de woningproductie en daarmee het 

stedelijk ruimtegebruik buiten de grote centrumgemeenten 

groter is dan erbinnen, althans voor Amsterdam en Utrecht. 

Tussen centrumgemeente en omgeving bestaan in deze 

periode nog grote verschillen; het begrip stadsgewest is nog 

vrijwel onbekend. Een deel van de hogere inkomensgroepen 

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

hogere zandgrondgebieden. De omvang van deze categorie 

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

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

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

sprekend is dat ze de aanwas van bevolking en werkgelegen

heid op hun eigen grondgebied opvangen. Toch zorgt de snel 

voortschrijdende verstedelijking ervoor dat er wordt 

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

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

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

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

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

(zie kader). 

In 1951 wordt door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting een 

Werkcommissie Westen des Lands ingesteld die (wellicht vanwege zijn brede 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een bestaande kern". 

In het plan worden enkele belangrijke uitgangspunten geïntroduceerd: 

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

als blijvende en ruimtelijk apart gelegen zwaartepunten van de Randstad; 

• de agglomeraties en stedengroepen onderling gescheiden door groene 

bufferzones; 

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

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

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

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

de Klerk, 1986). 

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

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

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

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

nauw aansluit bij de bestaande ruimtelijke structuur. 

Vrij snel na deze op het westen van Nederland gerichte nota 

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

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

gebruik de Eerste Nota Ruimtelijke Ordening. De stedelijke 

expansie aan de ene kant en de achterblijvende perifere 

gebieden aan de andere kant noodzaken de regering tot het 

In de Nota Westen des Lands worden verschillende begrippen geïntroduceerd die 

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

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

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

samen een stedengroep, terwijl meerdere stedengroepen samen een conurbatie 

of stedelijke zone kunnen vormen. 

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

De Klerk (1986) 

STEDENGROEP 

AGGLOMERATIE 

CONURBATIE 

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

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

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

tenminste twee agglomeraties, waartussen veel nauwere en meer complexe 

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

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

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

den Berg, in de behoefte aan een kader, waar de grote stad deel van uitmaakt en 

dat het grootstedelijk leven ondersteunt (Van den Berg, 1957). 

vorm geven aan een landelijk spreidings- en inrichtingsbeleid 

(zie knipsel hiernaast). 
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Nota inzake de ruimtelijke ordening in Nederland 

Toestand in het Westen is 
niet hopeloos 

Regering wil vestiging selecteren, 
niet verbieden 

(Van onze H a a g s e r e d a c t e u r ) 

IN het Westen is, w a t de besch ikba re ru imte betref t , géén sp rake van een 
, hopeloze s i tua t ie , m a a r d e ontwikkel ing moe t wel goed in de ga t en 

w c \ d e n gehouden. 
Di t ve rk l aa rde de min i s t e r van vo lkshuisves t ing en boirwnuverheid, m r . J . 

van Aar t sen , toen hfrj een toe l ich t ing gaf op de t h a n s bij de Tweede K a m e r 
ingediende Nota inzake de ruimteli jke ordening in Neder land . 

, .ófsjchoon minis te r Van A a r t s e n voor di t v r a a g s t u k de eerst ve ran twoor 
delijke bewindsman is, is he t in wezen een zaak van de gehele r ege r ing . De 
notk -geeft dan ook he t reger ings inz icht in de ruimteli jke ordening v a n ons 
land weef, H e t voorgeste lde beleid berus t op aekere prognoses , waarbij 
veeJal-gebruik is ge inaak t v a n gegevens, die in vroegerèfYapporten voorko
men . He t s tuk is zeer omvangri jk en beva t t a l van kaa r t en , graf i sche voor-
sVeJlingen en tabellen.-

De- nota is een r e c h t s t r e e k s gevolg vart de mot ie -Andnessen , we lke l ü 
december 1957 door de Tweede K a m e r zonder hoofdelijke s t e m m i n g w e r d 
aangenomen. 

HET beleid zal volgens d« regering 
dienen te worden gericht op de vol
gende hoofdpunten i 

Verdere ontwikkeling van de Rand
stad Holland voor de specifieke taak 
van dat gebied; 

stimulering van de probleemgebieden 
en bevordering van een grotere bevol
kingsopname In de overige gebieden Dui
ten de Randstad. 

In deze" politiek zullen stimulerende 
maatregelen en maatregelen met een 

selectief karakter elkaar moeten aan
vullen en wederkerig steunen. De laatst
bedoelde maatregelen zullen vooral no
dig zijn in het concentratiegebied In het 
westen, al zullen zij ook in de gebieden 
buiten de Randstad soma niet kunnen 
worden gemist. 

Prohibitief optreden wil de regering 
zoveel mogeHjfc vermijden. Ten deze 
gaat de regering dus minder ver dan 
hetgeen in sommige andere landen ge
schiedt. In Engeland bijv. maakt het 
streven naar decongestie een voornaam 
onderdeel uit van het beleid inzake de 
ruimtelijke ontwikkeling. De Engelse wet
geving kent bijv. de mogelijkheid van 
preventieve controle op industrievesti
ging 

voor de gewenste ontwikkeling door de 
uitvoering van overheidswerken, door 
vestigingskeuze voor openbare diensten, 
onderwijs- of andere overheidsinstellin
gen, door maatregelen op cultureel en 
sociaal gebied en: waar nodijr, en mo
gelijk door het neerleggen van de ver
wachte en gewenste ontwikkelingen in 
streek- en uitbreidingsplannen, dit mede 
als waarborg voor de rechten van de 
burgers. 

Punten 

IN een aantal punten vat de regering 
haar programma samen: 

1. spoedige totstandkoming van een 
wet op de ruimtelijke ordening: 

2. goede coördinatie op rijksniveau; 
3. het scheppen van. gunstige voor

waarden voor de gewenste ontwikkeling. 
De regering zal de reeds aangevangen 

spreidingspontiek voortzetten. 
Op bestuurlijk gebied zal de regering 

in net kader van het te voeren ruim
telijke beleid: a. waar nodig opheffing 
of samenvoeging bevorderen van te klei
ne gemeenten; b. tijdig gebiedsverrui
ming bevorderen van middelgrote ge
meenten, die met moeilijkheden fa 
kampen hebben door gebrek aan^ui t -
breidlngsmogelljkheid en c. voor de 
grootste Agglomeraties wetsontwerpen 
indienen tot het scheppen van bijzondere 
bestuurlijke oplossingen. 

In de Randstad Holland zal een nieuw 
element in de grondpoliüek dienen te 

Maar, zo zegt de nota, big het trek-' komen, nl. «en selectief ulteiftebeleW. 
ken vun vergelijkingen met buitenlandse y©or wat de grootste a*giomerati«s 
reoelwioen moet men voor ogen houden, betreft: verwacht mag worden, dat voor 
2°t men daar ie lande te kampen hee„ Den Haag < « « g « d » » *$?$&*£• 
met veel ernstiger vormen „«« conpes-i ^ ^ S S T ^ S S S ^ 
tie. Bi) de mtgroei van de grootste *«- (» T e n aanzien van de Amsterdamse ag-
den hebben zich zowel in Engeland ""ifelomeragn. pleegt dCminls têr van BIn-
in Frankryk toestanden ontwikkeld, die |fr,inian5se «aken, met name voor wat 
het hanteren van prohibitieve maatrege- Ibetreft de gemeentelijke Indeling van het 
len welhaast onvermijdelijk maken. In fgebled ten «£*-«»}f" ^ " „ ^ , 5 ™ t™' 
Teder*** doen dergeUgks bezwaren zich overleg; me Ged 8UUn. O j J * ^ 
slechts in uitzonderingsgevallen en dan K£V" * ' ' d e nok, v 

nog alleen op kleinere schaal voor, zoals 
bijv. in het Qooi. 

Maatschappelijke 
krachten 

OVER het geheel kan In ons land bij de 
tegenwoordige stand van het con-
ccntratleprobleem nog met succes 

worden getracht 't ontstaan van toestan
den als bij de Engelse en Franse mil-
joenensteden te voorkomen. Daarom 
acht de regering het grijpen naar restric. 
tieve middelen In het algemeen r 
noodzakelijk. 

Niettemin: ook bij vrijheid in keuze 
van vestigingsplaats moet binnen deze 
plaats een ordelijke ontwikkeling wor
den verzekerd. Uit de bestemmingsplan 

[ nen zal menigmaal voortvloeien, dat een 
'ondernemer niet overal bebouwbare ter

reinen van de soort, de grootte of de lig
ging zal kunnen aantreffen, die hg zou 
wensen. 

Het slagen van de beleldspplitlek hangt 
niet alleen van de regering af, zegt de 
nota. In onze vrije samenleving kan de 
ruimtelijke ordening zich alleen dan op 
bevredigende wijze voltrekken, indien 
er een voortdurende wisselwerking Is 
tnssen activiteiten van de overheid en 
de krachten, die uit de maatschappij 
spontaan opkomen. 

Het overheidsbeleid zal in het bijzon
der gericht moeten zijn op het aange
ven van gewenste algemene lijnen voor 
de ontwikkeling van het land, het hel
pen scheppen van gunstige voorwaarden 

Cijfers 

UITVOERIGE aandacht wordt geschon
ken aan de voortgaande verstede
lijking. 

In dit verband geeft de nota een bijna 
overstelpende hoeveelheid cijfers. De be
volkingsdichtheid van de Randstad Hol
land bedroeg op 1 jan. '«0 2498 per km2; 
voor 1980 geschat op 3290. Onze bevol
king telt thans 11.5 miljoen inwoners-; In 
1980 zullen het er 14 miljoen zfln (com
missie Westen des lands schatte I3,e 
miljoen). In het j aa r 2000 zal Nederland^ 
18 è, 19 miljoen inwoners hebben; eme 
teven jaar komt e r één miljoen Inwoners 

Het proces van de ruimtelijke ontwik 
keling zal lelden tot het opnemen var 
erotere delen van het land in de sfeer 
van de Randstad. De' grenzen tussen wal 
men thans „het Westen" en „overig 
Nederland" pleegt te noemen,zu len ver-
der vervagen. De Randstad Holland zaï 
als metropool een centrale functie krti 
zen te vervullen. De na te streven „uit
straling" zal de Randstad langs de g r o 
•e verkeersbanen doen expanderen in d€ 
richting van de bestaande « i s % t e vor 
•nen zwaartepunten van stedeluke ont-
jrikkeling bulten het eigenlijke westen 
wals de Brabantse industriesteden, de 
jteden langs de Veluwezoom en aan d 
'jssel. de Drentse steden en de - deel* 
nieuw te ontwikkelen - steden in d 
Jsselmeerpolders (Lelystad), en m het 
•voorden. 
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Terug nu naar de jaren vijftig zelf: dat de verschillen tussen de 

stad en omgeving nog duidelijk aanwezig zijn blijkt onder 

andere uit de imvonerdichtheden. Tussen de steden Amsterdam 

en Utrecht en hun omgeving bestaan in 1950 grote dichtheids

verschillen (zie figuur 6.8). Dat blijft ook zo in 1960 (zie figuur 6.9). 

Tussen Arnhem en omgeving bestaan in 1950 slechts beperkte 

verschillen, maar deze nemen in de periode tot 1960 wel toe. 

Algemener gesproken zijn in de randstad de verschillen in 

dichtheid groter dan in Gelderland. De tussencategorie met 

gemiddelde dichtheden omvat in Gelderland zowel in 1950 als in 

1960 vrijwel de gehele Veluwe en een eerste ring van gemeenten 

rond Arnhem. In Noord-Holland en Utrecht komen dergelijke 

gemiddelde dichtheden voor op een groot deel van de zand

gronden langs de kust, in 't Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug. 

In al deze gebieden komt veel verspreide bebouwing voor en het 

ligt voor de hand te veronderstellen dat dat de voornaamste 

oorzaak ervan is. Op de zandgronden van Noord-Holland, 

Utrecht en rond Arnhem heeft de bebouwing een woonkarakter 

(vroege suburbanisatie); ook komen in dit soort gebieden nogal 

wat stedelijke voorzieningen voor met een recreatief karakter. 

Je kunt zeggen dat het hier om 'consumptieve' bestemmingen 

gaat, terwijl het op de Veluwe 'productie' betreft: kleinschalige 

agrarische bedrijven (veel kippen- en varkensboeren). Haarlem, 

Beverwijk, Edam, Enkhuizen en Medemblik steken qua inwoner

dichtheid duidelijk boven deze categorie gebieden uit. Verder 

wordt een groot landelijk gebied in Noord-Holland en Utrecht 

door lage dichtheden gekenmerkt. Hierbij moet wel opgemerkt 

worden dat deze lage dichtheden niet impliceren dat het 

platteland in die tijd een lege indruk maakt (zie kader onderop). 

De economische neergang van grote delen van het platteland is 

in de jaren vijftig een belangrijk motief voor het industrialisatie

beleid. Vooral in de noordelijke provincies worden zogenaamde 

'ontwikkelingsgebieden' aangewezen. Het doel van dit beleid is 

om in regionale centrumkernen de vestiging van industrie te 

stimuleren (van Doorn, 1960). Daarmee zou het voortdurende 

vertrek van de bevolking een halt moeten worden toegeroepen. 

Ook in West-Friesland-Oost in de provincie Noord-Holland 

doen zich dergelijke problemen voor (zie kader hiernaast). 

Op het land werken direct na de oorlog nog grote aantallen mensen en de beschikbaarheid van mechanische apparatuur bij die werkzaamheden is nog zeer beperkt. Door de steeds 

verder gaande rationalisering van de agrarische sector in de daarna volgende decennia wordt menselijke arbeid in toenemende mate vervangen door machines en wordt de schaal 

van de bedrijven sterk vergroot. Op het platteland is daardoor te weinig werk voor de opgroeiende dorpelingen. Deze situatie leidt tot emigratie van veel jongeren naar het buitenland 

(Canada, Australië, Nieuw-Zeeland) en bovendien wordt de al langer bestaande pendel vanuit het platteland op de steden erdoor versterkt. Daarmee hangt samen dat in deze 

periode van opbouw na de oorlog de (in de steden gevestigde) industrieën met hulp van het Marshall-plan een sterke groei vertonen en behoefte hebben aan geschikt personeel. 

Dat personeel komt vooral op het platteland ter beschikking en de bedrijven lokken deze arbeidskrachten door de hoogte van het loon, door het aanbod van woningen in de stad en 

ook door het aanbieden van geschikt vervoer (bijvoorbeeld met de bedrijfsbussen van Hoogovens, Bruijnzeel en Fokker; zie o.a. Lambooy en Mak, 1961). Deze processen dragen 

aanvankelijk bij aan het versterken van de positie van steden qua inwonertal en het verzwakken van het draagvlak in veel landelijke kernen. Door het teruglopende aantal inwoners 

verdwijnen daar winkels en scholen, dat doet op zijn beurt het aantal arbeidsplaatsen op het platteland verder dalen en dat maakt de vooruitzichten voor de bewoners er niet beter 

op. Zodoende komt men in veel landelijke gebieden, maar met name in het noorden van Nederland en de Kop van Noord-Holland in een neergangsspiraal terecht. Geert Mak 

beschrijft dat proces in 'Hoe God verdween uit Jorwerd' (Mak, 1996). 

"Zo zag het dorp er dus uit toen Peet en Folkert in de kracht van hun leven waren: twee slagers, vier kruideniers, twee bakkers, vier schippers en vrachtrijders, vier brandstof

handelaars, twee café's, een schilder, een timmerman, een groenteman, een schoenmaker, een fietsenzaak, een potten- en pannenwinkel, twee manifacturenzaken en een smid... 

Rond de eeuwwisseling woonden er ongeveer zeshonderdvijftig mensen in het dorp. In 1950 nog vierhonderdtwintig. Rond 1995 waren er nog driehonderddertig inwoners, maar de 

meesten woonden eigenlijk met één been in de stad. In honderd jaar was het dorp vrijwel gehalveerd. De leesbibliotheek verdween in 1953, het postkantoor in 1956, in diezelfde tijd 

werd ook de haven gedempt, de schoenmaker hield het in 1959 na een halve eeuw voor gezien, de laatste bakkerij sloot in 1970, Tijssen en zijn vrouw hielden in dat jaar ook op met 

hun huiskamercafé, in 1972 werd de buslijn opgeheven, er kwamen straatnaambordjes en de Hervormde Kerkeraad fuseerde met twee naburige dorpen, in 1974 hield de laatste 

beurtschipper ermee op, de slager sloot rond 1975, in 1979 overleed de laatste jager van het dorp, in datzelfde jaar verdwenen ook het timmerbedrijf en de vrijwillige brandweer, 

in 1986 stopte de smid, in 1988 sloot de laatste kruidenier en in 1994 werd de kerk overgedragen aan een monumentenstichting". 

De ontwikkeling, die Mak hier beschrijft, doet zich niet alleen voor in de noordelijke provincies, maar ook in de Kop van Noord-Holland. Er is één punt van verschil: in Noord-Holland 

Noord wordt de neergaande spiraal in de loop van de jaren zeventig omgebogen. 
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Figuur 6.10 Afname werkgelegenheid in Noord-Holland Noord, 1947-1962, 

bron: ETD, 1963 

In de eerste decennia na de oorlog treedt ook in Noord-Holland Noord een sterke 

achteruitgang op van de werkgelegenheid in het landelijk gebied ten gevolge van de 

hiervoor beschreven processen. Het rapport waar deze figuur aan ontleend is draagt 

dan ook de veelzeggende titel: 'Noord-Holland Noord - Bedreigd gebied' (ETD- Noord-

Holland, 1963).Zoals blijkt uit de figuur is de groei van werkgelegenheid in de periode 

1947-1962 sterk geconcentreerd in het zuiden van de provincie Noord-Holland. In het 

gebied ten Noorden van de I Jmond en de Zaanstreek vertoont Alkmaar een lichte en in 

Den Helder een forse groei. Het probleem met Den Helder is echter dat deze groei zeer 

eenzijdig is en geheel afhankelijk van de marine. Het landelijke gebied van de Kop, 

West-Friesland en Waterland vertoont een forse teruggang van de werkgelegenheid. In 

die tijd zijn daar nog geen groeikernen en de agrarische activiteiten zijn sterk bepalend 

(ETD, 1963). 

Figuur 6.14 Kaart van Amsterdam in 1893, bron: Heinemeijere.a., 1990 
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Kenmerkend voor de jaren vijftig en zestig is de ruime en open opzet van de wijken, met brede wegen en veel groen. De CIAM (Congres International des Architectes Modernes) 

vormt in het begin van de 20e eeuw de spil van een internationale beweging van architecten en stedebouwkundigen. Het principe van de 'functionele stad', uit 1933, is een van de 

bekendste vernieuwingen die uit de congressen van de CIAM voortkomen. De ClAM-principes vinden hun neerslag in de uitbreidingsplannen van vele gemeenten (zie onderstaande 

figuren). Om monotonie te vermijden wordt hoogbouw afgewisseld met middelhoge bouw en laagbouw. Hoogbouw heeft daarbij het voordeel dat het zich goed leent voor industriële 

productie. Systeembouw wordt als een aantrekkelijke mogelijkheid gezien om de woningproductie op te voeren (v.d. Cammen e.a., 1986). 

Figuur 6.15 Stedebouw door stempels, bron: v d.Cammen en de Klerk, 1986 Figuur 6.16 Plan voor Overvecht, Utrecht, 1958, bron: de Jong, 1985 

Door de overheid wordt dit gestimuleerd, de bouwbedrijven spelen erop in en zodoende ontstaat een ware golf van hoogbouw die er onder andere toe leidt dat in de periode 1956 tot 1965 

het aandeel eengezinshuizen in gemeenten van 50-100.000 inwoners daalt van 73 naar 34%. Uit een onderzoek van het NIPO uit 1963 blijkt echter dat 80 è 90% van de Nederlanders een 

eengezinswoning prefereert; in de grote steden is dat ca 65%, terwijl daar slechts 20% van de woningvoorraad tot dat type behoort (van der Cammen en de Klerk, 1986). 

In het noorden van het land blijft in het landelijk gebied de 

neergangsspiraal, zoals door Mak genoemd, zich manifesteren. 

In Noord-Holland komt vrij snel een aanzienlijke suburbanisatie 

op gang en daarmee worden de draagvlakproblemen van de 

landelijke gemeenten op z'n minst aanzienlijk verzacht'1. 

Het verschil tussen stad en omgeving kan zich ook manifesteren 

in de variatie in de huishoudenssamenstelling (figuren 6.11 en 

6.12). In de periode 1947-1959 is dat echter nog vrijwel niet het 

Dal wil natuurlijk niel zeggen dal er geen grote veranderingen optreden voor de 

betrokken dorpen; de import van de stedelingen verandert de bevolkingssamenstelling 

in veel gevallen drastisch en landschappelijk is de invloed van de uitgroei vaak groot. 
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geval. In morfologisch opzicht is sprake van een harde scheiding 

tussen de stad en zijn omgeving. Dit is af te leiden uit figuur 6.13. 

Deze figuur toont de bebouwingssituatie in 1955"'. Van belang 

voor de beoordeling van de morfologische scheiding stad-land is 

vooral de vraag of rondom de steden nieuwe, suburbane, 

bebouwing tot stand is gekomen. In 1955 is dit nog maar zeer 

beperkt het geval. In de omgeving van Amsterdam bijvoorbeeld, 

is Nieuwer-Amstel, het latere Amstelveen, nog een gezellig klein 

Deze kaart is afgeleid van de topografische kaart 1955. Om de bebouwde kommen 

zijn contourlijnen aangebracht en dat leidt tol de vlekken die op de figuur te zien zijn. 

In veel gevallen is daarbij sprake van een duidelijke grens tussen de bebouwde kom 

en de (landelijke) omgeving, maar in een aantal gevallen ook niet. Mei name op de 

Veluwe is het lastig om die grens vast te stellen. 



dorpje, op enige afstand van de hoofdstad gelegen aan het 

Amsterdamse Bos. Dit laatste is in de jaren dertig aangelegd als 

werkverschaffingsproject en ligt als een groene enclave buiten de 

stad. Het is wel degelijk een stedelijke voorziening, want het is 

bedoeld als wandelbos voor de Amsterdammers. Die ligging 

buiten de bebouwde kom is niet uniek, want ook het Vondelpark 

ligt tegen het eind van de 196 eeuw aan de rand van de toenmalige 

bebouwing (zie figuur 6.14). Die randligging van het Amsterdamse 

Bos brengt niet met zich mee dat daarmee de overgang tussen 

stad en landelijk gebied onduidelijk is geworden: dat is in 1955 

nog een tamelijk harde scheiding en dat geldt ook voor de 

andere twee centrumgemeenten Utrecht en Arnhem. 

In dit onderzoek worden dichtheidsverschillen gemeten via het 

begrip inwonerdichtheid. Het is evident dat het ruimtegebruik 

voor stedelijke doeleinden sterk wordt bepaald door de stede-

bouwkundige opzet van de stad. Daarover gaat het hiernaast-

staande kader op de vorige pagina. 

6.3 Functionele en sociale clustering 

Hoe de centrumstructuur gekarakteriseerd kan worden wordt 

allereerst onderzocht aan de hand van de concentratie van 

arbeidsplaatsen. Figuur 6.17 laat de verdeling zien van arbeids

plaatsen over de gemeenten in 194710'. De werkcentra van 

Amsterdam en Utrecht zijn dominant ten opzichte van hun 

omgeving. Amsterdam heeft van het provinciale totaal ruim de 

helft van alle arbeidsplaatsen1", Utrecht ca 42%. Arnhem zit op 

een veel lager niveau en heeft ook in andere opzichten een 

beperktere centrumfunctie dan de andere twee hoofdkernen. 

In de periode 1947-1959 verandert in deze verhoudingen niet 

veel. Figuur 6.18 laat zien dat in die periode het aantal arbeids

plaatsen in Amsterdam, Utrecht en Arnhem in absolute zin 

toeneemt. In relatieve zin brokkelt de positie van Amsterdam 

enigszins af (door de sterke groei van de omgeving) en wordt die 

van Utrecht en Arnhem versterkt. In Amsterdam en vermoedelijk 

ook in Utrecht is sprake van cityvorming. Dat blijkt onder andere 

1 Omdal liet bij dit .spreidingspatroon (ook) gaat om de ontwikkeling in de tijd is 

bij de gemeentelijke indeling uitgegaan van de situatie 1994. Dit brengt met zich mee 

dat het getoonde spreidingsbeeld in 1947 en 1960 grover is dan wat het geval zou zijn 

indien van de toen bestaande gemeentelijke indeling zou zijn uitgegaan. 

" ' In het Coropgebied Amsterdam is in 1947 zelfs 88% van de arbeidsplaatsen in de 

centrale stad geconcentreerd. Bij Haarlem Ls dat 77%, bij Utrecht 37% en bij Arnhem 

28%. In I960 zijn deze percentages: Amsterdam 86%, Haarlem 74%, Utrecht 42% en 

Arnhem 31%. 

uit de uitgroei van 'de stadskern' en uit de verdringing van 

bewoners door kantoren in de binnenstad van Amsterdam 

(van Hulten, 1968). 

Zoals al onder 6.1 naar voren is gekomen neemt in deze periode 

het aantal arbeidsplaatsen op het platteland sterk af door de 

mechanisering en rationalisatie van de landbouw. Grote bedrijven 

zoals Hoogovens werven de werkeloze landarbeiders onder 

andere door het aanbieden van geschikt vervoer tussen de dorpen 

Figuur 6.19 Buslijnen van Hoogovens in Noord-Holland in 1960, 

bron: Lambooy en Mak, 1961 
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waar ze wonen en de fabriek in Velsen (zie kader op volgende pag.). 

Een ander gegeven dat iets zegt over de centrumfunctie die een 

stad vervult is de verhouding tussen het aantal arbeidsplaatsen 

en het aantal imvoners per gemeente. De figuren 6.20 en 6.21 

geven dit verhoudingsgetal weer voor 1947 en 1960. De grotere 

steden komen hierbij in 1947 niet als hoogste uit de bus, maar 

zitten ergens in de middenmoot. De lijst wordt aangevoerd door 

gemeenten als Ermelo (0,68) en Eist (0,47) in Gelderland, 

Maartensdijk (0,52) en Woudenberg (0,48) in Utrecht en 

Haarlemmerliede (0,51) en Wieringermeer (0,46) in Noord-
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Aangezien de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken (KNHS) in 

Umuiden in de jaren vijftig dringend verlegen zitten om geschikte arbeids

krachten wordt er van alles aan gedaan om deze te werven. Uiteraard komt de 

provincie Noord-Holland daarbij het eerst in aanmerking, maar omdat dat niet 

voldoende is wordt ook buiten de provincie geworven. 

Voor veel werknemers is na werk huisvesting een van de eerste noden en omdat 

de KNHS jaarlijks over een aanzienlijk contingent woningen kunnen beschikken 

kunnen zij daar in bepaalde gevallen in voorzien. Een ander 'lokmiddel' om 

potentiële werknemers over de drempel te trekken is goed vervoer tussen de 

woonplaats en Umuiden. Daartoe sluiten de KNHS contracten af met de 

Nederlandse Spoorwegen en enkele busondernemingen. De treinen rijden van 

Haarlem naar het Hoogoventerrein. Het merendeel van de pendelaars reist per 

bus. Het voordeel hiervan is dat men over het algemeen dicht bij huis kan 

instappen en zonder over te stappen bij de fabriek wordt afgeleverd. Het bus

vervoer is sterk gereglementeerd. Aan de dienstregeling wordt strikt de hand 

gehouden. Bij het instappen moet elke passagier zijn buskaart aan de chauffeur 

laten zien. Deze kaart is persoonlijk en kost 60 cent per week. De bus moet een 

half uur voor de aanvang van het werk arriveren om ervoor te zorgen dat de 

arbeiders zich kunnen verkleden en op tijd op het werk zijn. Ook na afloop van het 

werk vertrekt de bus een half uur later, zodat de arbeiders een douche kunnen 

nemen en zich verkleden. Eerst worden de mensen naar de hoofdpoort gebracht, 

waar de gebruikelijke controle plaats vindt door de bedrijfspolitie. Daarna stelt 

men zich op bij de halte, meestal in keurige rijen, wachtend op het vertrek. In de 

tijd tussen het vertrek 's ochtends en de thuiskomst 's avonds vallen de arbeiders 

onder een door Hoogovens afgesloten ongevallenverzekering. Die geldt ook voor 

arbeiders die voor hun eigen vervoer zorgen, mits ze dezelfde route volgen die de 

bus neemt. Veel pendelaars wonen zo ver van de bushalte dat ze nog een eind 

moeten fietsen of brommen naar de halte. De scriptie van Lambooy en Mak uit 

1961, waaraan deze gegevens zijn ontleend, vermeldt daarbij dat dit geen 

bezwaar is want als los landarbeider moesten ze ook vaak drie kwartier of een 

uur fietsen. Op het bijgaande kaartje (figuur 6.19) zijn de busroutes aangegeven, 

zoals ze bestonden op 1 oktober 1960. Alle routes lopen naar Alkmaar, waar ze 

uitzwermen over de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Doordat in een 

bepaald dorp niet alle pendelaars dezelfde (ploegen)dienst hebben worden op 

een lijn vaak drie verschillende diensten gereden. Het is duidelijk dat de bussen 

lang niet voor alle routes goed gevuld zijn, de bussen rijden niet bijzonder 

economisch. Toch gaat men al gauw over tot het instellen van een nieuwe lijn, 

wanneer uit een bepaald dorp een aantal pendelaars in dienst treedt. De KNHS 

veronderstelt dat van het rijden met het bedrijfsvervoer een wervende kracht 

uitgaat In de scriptie van Lambooy en Mak komt naar voren dat de pendelarbeid, 

vooral bij grotere afstanden, het risico met zich meebrengt dat de pendelaars 

geen of weinig tijd meer hebben voor sociale activiteiten in dorpsverband 

(Lambooy en Mak, 1961). 

Holland. De specifieke aanwezigheid van grote fabrieken of 

kazernes (Ermelo) is hiervoor verantwoordelijk. In de loop van 

de tijd wijzigt dit patroon zich duidelijk: de grotere steden 

rukken op naar de voorste gelederen, door het verlies aan 

inwoners en de toenemende werkfunctie (ook voor de 

omgeving)12'. De centrumsteden beginnen zich in dit opzicht te 

onderscheiden van de omgeving. In 1960 is dit al duidelijk 

zichtbaar: Arnhem (0,44) heeft het hoogste getal in Gelderland, 

de gemeente Utrecht is tweede in de provincie (0,40) en 

Amsterdam derde in Noord-Holland (0,43). 

De vraag is of dit begin van een functionele specialisatie tussen 

hoofdkern en omgeving ook bij de huishoudenssamenstelling 

zichtbaar wordt. Daartoe hanteer ik de verhoudinggezinnen/niet-

gezinnen (figuren 6.11 en 6.12). In de periode 1945-1959 is van 

een duidelijke specialisatie echter nog geen sprake, zoals hier

voor (bij 6.2) ook al naar voren is gekomen. 

Ook inkomensgegevens kunnen bijdragen tot het inzicht in de 

verschillen tussen centrumstad en omgeving. Zie daartoe de 

figuren 6.22 en 6.23. De verschillen in inkomen russen de 

gemeenten in 1946 berusten op traditionele welstandsverschillen: 

de vroege suburbane gemeenten als Bloemendaal, Laren, 

Blaricum, Heemstede en Amstelveen scoren hoog, maar de 

selectieve uitstroom uit de centrumsteden, die hieraan ten 

grondslag ligt, heeft in de centrumgemeenten zelf nog niet tot 

een zeer laag niveau geleid. Amsterdam zit evenals Arnhem net 

boven het landelijk gemiddelde en Utrecht zit er net onder. 

Verder zijn in de provincie Utrecht de verschillen russen alle 

gemeenten veel kleiner dan in Noord-Holland en dat is nog 

sterker het geval in Gelderland. Arnhem en Rheden zitten op een 

niveau van ca 102 n' en de laagste gemeenten in Gelderland zitten 

op 84. Bloemendaal in Noord-Holland zit in 1946 op 182, 

Blaricum op 156 en Heemstede op 154. Nederhorst den Berg 

heeft met 84 het laagste niveau. In 1960 is dit patroon in grote 

lijnen nog gelijk aan dat van 1946. Alleen rond Arnhem tekent 

Het pendant van deze ontwikkeling is de toename van de forcnsenstromen op 

deze centra gericht, zoals blijkt uit de labellen 6.2, 6.3 en 6.4, die hierna aan de orde 

komen. 

Nederland is 100; het CBS stelt, in verband met de betrouwbaarheid, voor lijd

reeksen uitsluitend vergelijkingscijfers ter beschikking. 
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z ich gele idel i jk aan een geb ied af m e t w a t hogere inkomens. Tabel 6.4 Werkforensen Amsterdam 1947,1960, bron: CBS, Volkstellingen 1947,1960 

Aantal werkforensen als % vd plaatselijke beroepsbevolking 

1947 1960 1947 1960 

34% 

39% 

28% 

32% 

14% 

20% 

20% 

14% 

0% 

18% 

10% 

10% 

55% 

54% 

38% 

36% 

33% 

33% 

33% 

29% 

28% 

24% 

23% 

22% 

Weesp 

Edam 

Haarlemmerliede 

Zandvoort 

Marken 

Weesperkarspel 

Bussum 

Bloemendaal 

Castricum 

H'lemmermeer 

Blaricum 

Heemstede 

13% 

14% 

12% 

12% 

12% 

10% 

14% 

15% 

0% 

11% 

0% 

13% 

20% 

20% 

19% 

18% 

17% 

17% 

17% 

16% 

16% 

16% 

14% 

14% 

Tabel 6.5 Werkforensen Utrecht 1947,1960, bron: CBS, Volkstellingen 1947,1960 

14' In de tabellen 6.4,6.5 en 6.6 (en in vergelijkbare tabellen in de hoofdstukken 7 en 8) 

zijn slechts de stromen weergegeven die gelijk of groter zijn dan 10''!, van de plaatselijke 

beroepsbevolking. 
]7" Nijmegen is in deze gegevensverzameling niet als centrumgemeente opgenomen 

omdat deze gemeente aan de rand van het onderzoeksgebied ligt. 

57 Het stedelijk veld in opkomst - Anton Brand 

Landsmeer 

Diemen 

Ouder-Amstel 

Nieuwer-Amstel 

Abcoude (Utr.) 

Broek in Waterl. 

Oostzaan 

Monnickendam 

Purmerend 

Naarden 

Muiden 

llpendam 

Aantal werkforensen als % vd plaatselijke beroepsbevolking 

1947 1960 1947 1960 

Zuilen 

Jutphaas 

Maartensdijk 

Bilt de 

Vleuten-de Meern 

Oudenrijn 

Bunnik 

Doorn 

Haarzuilens 

Veldhuizen 

Vreeswijk 

Houten 

38% 

36% 

36% 

16% 

15% 

14% 

12% 

11% 

10% 

10% 

10% 

11 

32% 

22% 

25% 

35% 

i l 

29% 

i l 

ii 

22% 

22% 

Harmeien 

Maarssen 

Montfoort 

Odijk 

IJsselstein 

Vianen 

Schalkwijk 

Kockengen 

Werkhoven 

Breukelen 

Willeskop 

Zeist 

21% 

21% 

19% 

18% 

18% 

18% 

17% 

16% 

13% 

11% 

10% 

10% 

Gemeente tussen 1947 en 1960 opgeheven 



Tabel 6.6 Werkforensen Arnhem 1947,1960, bron: CBS, Volkstellingen 1947,1960 

Aantal werkforensen als % vd plaatselijke beroepsbevolking 

Westervoort 

Rozendaal 

Huissen 

Duiven 

Rheden 

Zevenaar 

Renkum 

1947 

30% 

51% 

15% 

12% 

15% 

11% 

1960 

51% 

38% 

33% 

29% 

20% 

20% 

19% 

Eist 

Heteren 

Bemmel 

Didam 

Pannerden 

Gendt 

1947 1960 

17% 

14% 

14% 

12% 

12% 

11% 

Hilversum, Beverwijk, Alkmaar, Amersfoort en Apeldoorn'"". 

In 1947 spelen deze centra slechts een bescheiden rol. In 1960 is 

niet alleen het op de drie hoofdcentra gerichte forensisme sterk 

gegroeid, ook het forensisme gericht op de kleinere centra is 

behoorlijk toegenomen. 

Tabel 6.7 Modal split gewest Amsterdam, bron R0A Reg V&V-plan 1993 

openbaar vervoer auto (brom)fiets/overig 

1947 

1960 

75,3 

66,5 

5,1 

15,5 

19,6 

18,0 

6.4 Interactie-structuur 

In deze paragraaf gaat het om het typeren van de belangrijkste 

verkeersnetwerken en de lengte en de veelsoortigheid van de 

verplaatsingen. De ruimtelijke structuur van een stedelijk gebied 

wordt ook sterk bepaald door de aard en hoedanigheid van de 

verkeersinfrastructuur. De wegen en spoorlijnen maken het 

bijvoorbeeld mogelijk om in een suburb buiten de stad te wonen 

en in de stad te werken. Ook is aan de hand van de infrastructuur 

te zien of de bewoners zich sterk richten op één centrumgemeente 

of op meerdere centra binnen de regio. Kortom bij een bepaalde 

mate van deconcentratie van het wonen en een bepaalde 

centrumstructuur hoort een bepaald patroon van de verkeers

infrastructuur. Om een beeld te krijgen van de aard van het 

dagelijkse verplaatsingspatroon wordt allereerst het forensisme 

bekeken. Het patroon van het forensisme geeft een zekere indruk 

van de woon-werkrelaties (voorzover die de gemeentegrens 

overschrijden). Daarbij gaat het er vooral om in hoeverre tussen 

de centrumstad en de regio sprake is van functionele relaties en 

of die relaties op één of op meerdere centra gericht zijn. Het 

eerste is voor de relatie van Amsterdam en zijn omgeving te zien 

in tabel 6.4. Reeds in 1947 is sprake van aanzienlijke aantallen 

inkomende forensen; in de periode 1947-1960 neemt dat nog fors 

toe. De figuren 6.24 en 6.25 illustreren de dominantie van het 

Amsterdamse centrum14'. Een vergelijkbare rol spelen de centra 

van Utrecht en Arnhem t.o.v. hun omgeving, zij het op een lager 

niveau (zie de tabellen 6.5 en 6.6). Naast de 'grote spinnen' van 

Amsterdam, Utrecht en Arnhem komen in de figuren 6.24 en 

6.25 een aantal kleinere spinnen voor bij o.a. Haarlem, 

Gezien de sterke concentratie van arbeidsplaatsen in de grote 

centra mag aangenomen worden dat het dagelijkse verplaatsings

patroon radiaal van karakter is. Een belangrijke ontwikkeling in 

deze fase is het verder uitrekken van het elastiek in de dagpaden 

(daily trips) van de bewoners. Daarbij speelt de keuze van 

vervoermiddelen de belangrijkste rol; met name de opkomst van 

de auto is bepalend. 

Naarmate meer mensen de beschikking krijgen over een auto 

neemt hun keuzevrijheid toe bij het zoeken van een woning 

vanuit een gegeven werkplek of het zoeken van werk vanuit een 

gegeven woning. Het gaat daarbij niet alleen om de snelheid van 

het voertuig alleen, maar ook om de onmiddellijke beschikbaar

heid ervan, het vervoer van deur tot deur en de mogelijkheid om 

op een gemakkelijke manier kinderen en bagage mee te kunnen 

nemen. Het lijken open deuren, maar ze spelen een belangrijke 

rol bij de verklaring van de niet te stuiten opgang van de auto in 

het dagelijkse patroon. Dat patroon is namelijk in de loop van de 

jaren steeds ingewikkelder geworden. De auto is voor veel 

mensen de belangrijkste schakel die het mogelijk maakt om een 

ingewikkeld verplaatsingspatroon binnen een krap tijdsbudget 

te realiseren. In de periode 1945-1960 speelt dat allemaal nog niet 

zo: het gezin vormt nog de hoeksteen van de maatschappij en 

voor de grote meerderheid van de bevolking is sprake van één 

kostwinner die 's ochtends van huis gaat naar zijn (en bijna niet 

'haar') werk en 's avonds moe weer in de schoot van het gezin 

terug keert. Het openbaar vervoer zorgt voor het merendeel van 

De enige uilzonderingen daarop vormen de Schiphollijn en de nieuwe metro

lijnen die vanaf de jaren zeventig in Amsterdam en Rotterdam lot stand komen. 

Veel regionale tramlijnen zijn enkele decennia daarvóór afgebroken. 
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Tabel 6.8 Totaal aantal werkforensen'" per centrumgemeente, 1947 en 1960, bron CBS. Volkstellingen 1947,1960 

Noord-Holland 

AMSTERDAM 

HAARLEMMERMEER 

HAARLEM 

VELSEN 

HILVERSUM 

AMSTELVEEN 

ALKMAAR 

HOORN 

AALSMEER 

BEVERWYK 

PURMEREND 

subtotaal 

1947 

28036 

4298 

5151 

5356 

3394 

712 

2203 

418 

1158 

889 

422 

52037 

1960 

47514 

11547 

7589 

12669 

5487 

1910 

4069 

1126 

1556 

2198 

884 

96549 

groei-index 

1,7 

2,7 

1,5 

2,4 

1,6 

2,7 

1,8 

2,7 

1,3 

2,5 

2,1 

1,9 

Utrecht 

UTRECHT 

AMERSFOORT 

ZEIST 

VEENENDAAL 

subtotaal 

Gelderl.fged.) 

ARNHEM 

APELDOORN 

EDE 

WAGENINGEN 

BARNEVELD 

HARDERWYK 

subtotaal 

1947 

13567 

2326 

2241 

1601 

19735 

1947 

7203 

990 

1527 

1092 

488 

316 

11616 

1960 

15898 

4558 

3602 

2440 

26498 

1960 

13489 

2314 

2136 

2264 

1032 

691 

21926 

groei-index 

1,2 

2,0 

1,6 

1,5 

1,3 

groei-index 

1,9 

2,3 

1,4 

2,1 

2,1 

2,2 

15 

Bij werkforensen richt men de blik op de werkgemeente en bij woonforensen op de woongemeente. Volgens tabel 6.8 werken bijvoorbeeld in 1947 28036 werkforensen in 

Amsterdam; zij wonen buiten de gemeente Amsterdam. In dat jaar heeft Amsterdam 19288 woonforensen (tabel 6.9); deze wonen in Amsterdam en werken buiten de stad. 

Tabel 6.9 Totaal aantal woonforensen per centrumgemeente, 1947 en 1960, bron: CBS, Volkstellingen 1947,1960 

Noord-Holland 

AMSTERDAM 

HAARLEMMERMEER 

HAARLEM 

VELSEN 

HILVERSUM 

AMSTELVEEN 

ALKMAAR 

HOORN 

AALSMEER 

BEVERWIJK 

PURMEREND 

subtotaal 

1947 

19288 

3680 

10528 

2551 

5226 

3942 

2069 

477 

403 

3425 

357 

51946 

1960 

16839 

4810 

14766 

3355 

6592 

8015 

2272 

752 

936 

5738 

1268 

65343 

groei-index 

0,9 

1,3 

1,4 

1,3 

1,3 

2,0 

1,1 

1.6 

2,3 

1,7 

3,6 

15 

Utrecht 

UTRECHT 

AMERSFOORT 

ZEIST 

VEENENDAAL 

subtotaal 

Gelderl.fged.) 

ARNHEM 

APELDOORN 

EDE 

WAGENINGEN 

BARNEVELD 

HARDERWYK 

subtotaal 

1947 

10527 

2648 

2550 

563 

16288 

1947 

2849 

1937 

1688 

782 

361 

342 

7959 

1960 

8064 

3200 

3370 

759 

15393 

1960 

2811 

2380 

2735 

1202 

1125 

739 

10992 

groei-index 

0,8 

1,2 

1.3 

1,3 

05 

groei-index 

1,0 

1,2 

1,6 

1,5 

3,1 

2,2 

1.4 
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de verplaatsingen. Daarbij spelen trein, tram en bus een belang

rijke rol. Ook de fiets is voor het dagelijkse patroon van belang. 

Dat kan ook, omdat de gemiddelde verplaatsingsafstand bij een 

groot deel van het woon-werkverkeer nog beperkt is. 

Tabel 6.7 geeft een illustratie van de verdeling van het vervoer 

over de vervoerswijzen (modal split) voor het gewest Amsterdam. 

Het grote belang van het openbaar vervoer neemt echter niet 

weg dat gedurende de periode 1947-1959 de auto belangrijk aan 

betekenis wint. Hoewel het openbaar vervoer in het voorbeeld 

van tabel 6.7 in 1960 nog tweederde van alle verplaatsingen voor 

zijn rekening neemt is het aandeel van de auto in dat jaar 

verdrievoudigd t.o.v. 1947. 

Het wegenstelsel is op die sterke groei van het aantal auto's nog 

niet ingericht en hoewel er hard gewerkt wordt aan de ver

betering daarvan is aan figuur 6.26 te zien dat in deze periode 

nog niet van een snelwegennet gesproken kan worden (zie: 

Scheele, 1994). In 1950 is er 249 km aan rijkswegen en in 1960 

517 km. Het spoorwegnet bestaat in 1950 al ongeveer een eeuw en 

is in de eerste helft van de 20e eeuw tot een dicht net uitgebouwd (ca 

2300 km hoofdlijnen en 950 km lokaallijnen in 1935). De wijzigingen 

die zich in de tweede helft van deze eeuw voordoen leiden niet tot 

een verdere verdichting van dat net"", maar tot capaciteits

uitbreidingen, stationsaanleg en technische verbeteringen. 

Mede doordat ze over een auto beschikken gaan steeds meer 

mensen op grotere afstand van hun werkplek wonen en neemt 

het forensisme toe, zoals hiervoor al naar voren gekomen is. 

In de tabellen 6.8 en 6.9 is het aantal woon- en werkforensen 

weergegeven voor de belangrijkste centrumgemeenten in het 

onderzoeksgebied. Het aantal werkforensen van een 

centrumgemeente laat zien hoeveel arbeidskrachten uit de 

omgeving op de centrumgemeente zijn georiënteerd en het 

aantal woonforensen geeft het omgekeerde beeld: hoeveel 

bewoners van de centrumgemeente werken daarbuiten. 

Het aantal forensen (woon- en werkforensen) neemt in vrijwel 

alle beschouwde centrumgemeenten in deze 13 jaar fors toe. Dat 

geeft een indicatie voor de toename van de woon-werkafstand181. 

Opmerkelijk is dat het aantal woonforensen in Amsterdam en 

Utrecht afneemt in deze periode. De verhouding tussen werk- en 

woonforensen is heel verschillend bij deze centrumgemeenten. 

Een nauwkeuriger bepaling van de toename van de woon-werkafstanden is niet 

mogelijk omdal de volkstelling 1947 geen afstandsgegevens beval. De volkstellingen 

van 1960 en 1971 hebben dat gegeven ook niet maar wel een globale verdeling van 

forensen naar reistijdcategorieën. Dat maakt het echter niet mogelijk het afslands-

gedrag van de totale bevolking te bepalen. 

Dat is niet zo vreemd, omdat er nu eenmaal gemeenten zijn waar 

vanouds de woonfunctie sterker is dan de werkfunctie, zoals 

Haarlem, Hilversum en Amstelveen en daartegenover gemeenten 

als Velsen, Aalsmeer en Veenendaal, waar de werkfunctie over

heerst. Bij alle drie de hoofdcentra is het aantal werkforensen in 

1947 groter dan het aantal woonforensen en dat overwicht wordt 

in de periode 1947-1959 bij alle drie versterkt. Dat geldt ook in 

sterke mate voor Haarlemmermeer, Velsen en Apeldoorn. Bij een 

aantal andere centrumgemeenten is wel sprake van een groeiend 

overwicht van werk- boven woonforensen, maar daar gaat het 

wat geleidelijker (o.a. Alkmaar, Hoorn, Amersfoort, Zeist, 

Veenendaal en Wageningen). 

Het onderscheid tussen pendel en forensisme zit in de oorspronkelijke woon

plaats. De pendelaar blijft in zijn of haar oorspronkelijke woonplaats wonen, 

bijvoorbeeld omdat hij/zij er een sterke binding mee heeft en niets voelt voor 

verhuizen naar de stad of omdat in de stad moeilijk een huis te vinden is. Lambooy 

en Mak 0961) verstaan onder pendel "de arbeidsmigratie vanpersonen die vanuit 

industrieel oogpunt tot de arbeidersklasse behoren, meteen lagere welstand en 

een lagere sociale status, als resultante van de afstotende Iaantrekkende 

krachten van de sociale en economische situatie in het woongebied enerzijds en 

de aantrekkende Iafstotende krachten in het werkgebied anderzijds". In de 

meeste gevallen gaat het bij pendelaars om dorpsbewoners, die (bijvoorbeeld met 

bedrijfsbusjes) dagelijks op en neer reizen naar de werkplek in de stad. Voor het 

dorp heeft dit tot voordeel dat het draagvlak voor de voorzieningen op peil blijft, 

omdat de pendelaar zijn in de stad verdiende geld grotendeels in het dorp uitgeeft 

Zijn kinderen blijven de dorpsschool bezoeken en hij blijft lid van het plaatselijke 

zangkoor. Forensen vestigen zich vanwege de mogelijkheid een (eengezins)-

woning te verwerven in een suburbane gemeente en ondernemen vandaaruit 

dagelijks de reis naar de werkgemeente. In de jaren vijftig en daarvoor zijn het de 

meer welgestelde stedelingen die zich een huis op de zandgrondgebieden van 

Zuid-Kennemerland, 't Gooi of de Utrechtse Heuvelrug kunnen permitteren. Deze 

categorie is in die tijd echter kleiner dan die van de pendelaars. 

Door de grote vlucht die het suburbane wonen neemt in de jaren zestig en daarna 

wordt de benaming pendelaar vrijwel niet meer gebruikt. Je kunt je afvragen of dat 

terecht is. De kinderen van forensen, die vanuit de ouderlijke woning (evenals hun 

ouders) werk vinden in de stad zijn eigenlijk pendelaars. Alleen zullen ze in veel 

gevallen een opleiding hebben gehad, en behoren ze niet tot de 'arbeidersklasse', 

die Lambooy en Mak als kenmerk noemen. Dat lijkt onbetekenend, maar het maakt 

wel verschil: een jongere generatie met een goede opleiding zal niet meer zo 

automatisch als de arbeiders van weleer georiënteerd zijn op de voorzieningen in 

het dorp; ze hebben een stedelijke oriëntatie. Het begrip pendel hoort daarom 

misschien toch thuis in de tijd toen dat nog wel het geval was: vóór 1960. 
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De achtergrond van agglomeratievorming is de ruimtelijke uitgroei van de stad. Terwille van die uitgroei worden in sommige gevallen kleinere randgemeenten geannexeerd. Lukt dat 

niet dan moeten met die gemeenten (die geconfronteerd worden met de stedelijke 'overspill') afspraken gemaakt worden. Dat is een moeizaam proces, omdat de randgemeenten de 

neiging hebben wel de lusten van de stedelijke uitgroei te willen hebben, maar niet de lasten. Een belangrijk twistpunt tussen centrale stad en randgemeente vormt sinds het begin 

van de twintigste eeuw de sociale woningbouw. Zo gaat bijvoorbeeld Sloten, randgemeente van Amsterdam, in het begin van deze eeuw de bouw van arbeiderswoningen tegen door 

in de bouwverordening de bepaling op te nemen dat de minimale gevelbreedte 8,5 m. moet zijn. De gemeente Nieuwer-Amstel (het latere Amstelveen) hanteert soortgelijke 

bepalingen in zijn bouwverordening. Men mikt in die randgemeenten niet op de hoogste inkomens (die vestigen zich in 't Gooi en Zuid-Kennemerland), maar op de middengroepen. 

Amsterdam gaat voor de bouw van arbeiderswoningen in de tegenaanval door (soms via stromannen) grond op te kopen in de gemeente Watergraafsmeer en daar zelf 

arbeiderswoningen te bouwen: het latere Betondorp. Bij de grote annexatie van 1921(zie onderstaande figuur), worden o.a. de gemeenten Sloten en Watergraafsmeer opgeheven en 

bij Amsterdam gevoegd. Opmerkelijk is dat deze rijke gemeenten zich gedurende een strijd van ca 20 jaar met hand en tand verzetten, terwijl de arme gemeenten Ransdorp, Buiksloot 

en Nieuwendam (aan de noordkant van amsterdam) op eigen verzoek opgaan in de grote stad (v.d. Veer, 1997). 

Figuur 6.29 De grote annexatie van 1921 rond Amsterdam, bron: Gemeenteblad Amsterdam, 1921 

Ondanks deze grote gebiedsverruiming gaat de groei van de randgemeenten gewoon door (o.a. in Diemen, Weesperkarspel, Ouder-Amstel en Badhoevedorp). Particuliere 

bouwondernemingen kunnen door gebruik te maken van de lagere grondprijzen in de randgemeenten aantrekkelijk bouwen voor middengroepen. Dit proces van selectie en 

specialisatie zet zich voort tot in de huidige tijd. Eind jaren zestig blijkt dat ondanks de uitbreiding van Amsterdam met de Bijlmer nog onvoldoende woningen tot stand kunnen worden 

gebracht. In die periode worden woningwetcontingenten toegewezen aan de agglomeratie Amsterdam (Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel). Omdat men het over de 

verdeling niet eens kan worden maakt Amsterdam afspraken met andere gemeenten in de omgeving voor het bouwen van (Amsterdamse) woningwetwoningen (Monnickendam, 

Purmerend, Uithoorn). De snelle groei van Uithoorn levert echter problemen op met Gedeputeerde Staten. Dat leidt er toe de woningbouw vooral te richten op Purmerend en Hoorn. 

Deze eerste aanzet leidt in de jaren zeventig tot meer formele gewestelijke afspraken en de aanwijzing van Purmerend, Hoorn en Alkmaar tot groeikern (Cortie,1987). 
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6.5 De schaal waarop het relatienetwerk van het 
stedelijk gebied functioneert 

De stad in de periode 1945-1959 blijkt in veel opzichten overeen 

te komen met de kenmerken volgens de analysetabel: een 

behoorlijk sterke mate van concentratie van inwoners en arbeids

plaatsen, een harde grens tussen de morfologische stad en het 

buitengebied, een duidelijke hiërarchie van centra, nog geen 

tekenen van differentiatie in de huishoudenssamenstelling of het 

inkomen en naar alle waarschijnlijkheid radiaal gerichte verkeers

stromen. Toch beginnen in deze periode middelgrote centra 

enigszins op te komen en nemen de forensen relaties tussen de 

centrumgemeenten en hun omgeving fors toe. Dit geldt ook voor 

het gebruik van de auto.Met andere woorden: er is nog een 

traditionele hiërarchische situatie, maar deze vertoont tekenen 

van verval. De mate waarin de stad in functioneel opzicht buiten 

zijn traditionele begrenzing aan het treden is kan gemeten 

worden door het itwloedsgebied te bepalen. Zoals onder 6.4 al 

naar voren kwam kan geconstateerd worden dat de invloed van 

Amsterdam, Utrecht en Arnhem op hun omgeving in 1947 al 

behoorlijk groot is. Uit de literatuur over het forensisme vóór 

1947 komt naar voren dat in de regio Amsterdam het forensisme 

al heel lang bestaat. Hoe lang is moeilijk nauwkeurig vast te 

stellen, omdat over de periode vóór 1926 geen bruikbare gegevens 

aanwezig zijn. In 1926 heeft Amsterdam volgens Ter Heide 

(1961) tussen de 10 en 13-duizend werkforensen (3,3 a 4,3% van de 

beroepsbevolking). Dat neemt toe tot ca 28-duizend in 1947. Het 

forensisme rond Amsterdam treedt vermoedelijk niet alleen 

vroeger op dan rond de andere twee centrumgemeenten, het is 

ook omvangrijker. De figuren 6.27 en 6.28 laten zien dat de 

invloed van alle drie de centrumgemeenten duidelijk toeneemt in 

de periode 1947-1959. Deze invloedsgebieden (op basis van 

tenminste 10% werkforensen van de plaatselijke beroepsbevolking 

per woongemeente) geven aanleiding tot de stelling dat in de jaren 

vijftig al sprake is van stadsgewestvorming rond Amsterdam, 

Utrecht en Arnhem. Deze oriëntatie op de centrumgemeente heeft 

in dit stadium (en in de periode daarvóór) vermoedelijk het 

karakter van pendel (autochtoon forensisme: zie kader). 

De achtergrond van het optreden van pendel is, zoals al eerder 

ter sprake kwam, de omslag van een agrarische samenleving 

naar een industriële. Deze omslag gaat gepaard met een sterk 

verlies aan arbeidsplaatsen in de agrarische wereld en groei van 

de industrie. Dat proces was al veel langer aan de gang, maar de 

doorwerking voor veel boerendorpen komt vooral in de jaren 

direct na de Tweede Wereldoorlog. Deze omslag is voor de 

ruimtelijke ordening van immens grote betekenis. Daardoor 

worden de oorspronkelijk gesloten boerengemeenschappen uit 

hun isolement gerukt, komt werken buiten het dorp in beeld en 

ontstaat in principe de mogelijkheid voor stedelingen om zich in 

het dorp te vestigen. Dat wil nog niet zeggen dat ieder dorp er 

ook meteen aan toe is om te mikken op rijke stedelingen als bron 

van inkomsten en extra draagvlak. Verschillende strategieën zijn 

denkbaar en ook feitelijk in praktijk gebracht, zoals Ostendorf 

(1988) prachtig heeft laten zien voor het stadsgewest Amsterdam 

(enkele voorbeelden komen in hoofdstuk 7 aan de orde). De 

pendel vanuit het platteland richt zich niet alleen op Amsterdam, 

Utrecht en Arnhem, maar ook op een aantal andere steden in het 

onderzoeksgebied. De omvang van hun invloedsgebied is echter 

nog bescheiden. Op grond van deze gegevens kan vastgesteld 

worden dat het invloedsgebied, zeker in de grote steden, niet 

samenvalt met de morfologische stad, zoals in de analysetabel is 

aangegeven. De stad groeit in meerdere opzichten buiten zijn 

grenzen, zowel in fysiek als in functioneel opzicht. Het kader op 

de vorige pagina gaat over de fysieke uitgroei. In functioneel 

opzicht is sprake van het optreden van gewesten avant la lettre: 

protogewesten. 

Het groeiproces van vooral de grotere centrumgemeenten wordt 

voortdurend begeleid door de strijd om de bestuurlijke zeggen

schap over het grondgebied. Keer op keer komen steden in de 

knel omdat de oude grenzen ze onvoldoende mogelijkheden 

geven. In het kader wordt als voorbeeld iets gezegd over de 

strijd van Amsterdam met zijn buurgemeenten. Deze strijd van 

de steden enerzijds, om meer grondgebied en van de rand

gemeenten anderzijds, om behoud van de autonomie, zet zich 

voort tot in de huidige tijd. 

De voornaamste zijn: volkshuisvesting, milieu, verkeer en waterstaat, landbouw, 

binnenlandse zaken, economische zaken, natuur en landschap en cultuur, recreatie en 

maatschappelijk werk. 

Zo slaat de praktijk van het toewijzingsbeleid bij de door liet rijk gefinancierde 

woningbouw op gespannen voet met het ruimtelijke beleid gericht op het zoveel 

mogelijk beperken van de groei van kleine kernen en je kunt je ook afvragen of het 

streven naar het bundelen van de verstedelijking in corridors, zoals door Economische 

Zaken in het begin van de jaren negentig gepropageerd, toentertijd spoorde met het 

'compacte-stad beleid' van de Vierde Nota Extra. 
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De wijze waarop binnen een bepaalde politiek-bestuurlijke cultuur van een land, door de overheid, de banken, de woningcorporaties, invloed wordt uitgeoefend op het vestigings

gedrag van huishoudens, is bestudeerd door Jim Kemeny (1981). Hij classificeert (groepen van) landen op grond van hun opvattingen over woningbezit Vervolgens gaat hij na of en 

waarom de bestaande cultuur in ieder van die landen woningbezit bevordert of juist niet. Hij vergelijkt in dat verband Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Australië met elkaar. 

Zweden heeft naar zijn idee een maatschappij ontwikkeld, waarin op basis van een kapitalistisch stelsel, sociale gelijkheid gemaximaliseerd is, een sterke nadruk wordt gelegd op de 

ontwikkeling van sociaal welzijn en waarin de politieke en sociale organisaties samenwerking benadrukken. Australië heeft zich in de tegenovergestelde richting ontwikkeld: Privé-

consumptie, een minimale overheidsbemoeienis met sociaal welzijn en ideologieën die de nadruk leggen op individuele inspanningen. De centrale functie van het gezin en minimale 

wederzijdse afhankelijkheid worden hierbij als norm aangehouden. In termen van bezit ligt Groot-Brittannië daar ergens tussen in. De verbondenheid met woningbezit is duidelijk, 

maar er bestaat ook een stevig gefundeerde publieke huursector. De Britse samenleving kent de privatiseringstraditie van alle engelstalige landen, maar met een aanzienlijk sterker 

ontwikkelde verzorgingsstaat (zie figuur 6.30). In de cultuur van Zweden past het om een sterke nadruk te leggen op de bouw van flats, terwijl het in de cultuur van Australië past om 

de burgers toe te staan zonder al te veel belemmeringen vrijstaande huizen te bouwen. In Groot-Brittannië wordt het de burger niet al te moeilijk gemaakt om vrijstaande huizen te 

bouwen, maar de mogelijkheden daartoe zijn beperkter dan in Australië. Aangezien in alle drie landen de nadruk bij flats op huren ligt en bij vrijstaande huizen op kopen, houdt het 

bevorderen van de bouw van flats (in Zweden) in, dat huren wordt gestimuleerd. Het bevorderen van de bouw van eengezinshuizen (Kemeny maakt geen onderscheid tussen 

rijenhuizen en vrijstaande huizen) impliceert op vergelijkbare manier dat kopen wordt bevorderd. Het gaat bij de invloed van de cultuur om een heel complex van argumentaties, 

ideologieën, wettelijke regelingen en subsidies die per land in dezelfde richting werken. Een effect van het bouwen van vrijstaande koophuizen in vergelijking met huurflats is dat het 

eerste veel meer ruimte kost. Sydney beslaat een even groot oppervlak als Londen, terwijl het een derde van het aantal inwoners heeft. Australische steden vergen ca vier maal zo 

veel ruimte als Zweedse. Dat veroorzaakt grote verschillen in het consumptiepatroon, o.a. in het gebruik van (openbaar) vervoer, parken, speelgelegenheden, bibliotheken, publieke 

badhuizen en kinderopvang. Naarmate de dichtheid in een stad lager is, is het openbaar vervoer minder in staat te voldoen aan de vraag naar vervoer. 

Figuur 6.30 Indicatoren voor verzorgingsstaten Zweden, Gr. Brittannië en Australië (1974) 

Hij trekt hieruit de conclusie dat de nadruk op één vorm van privé consumptie, 

nl. de koopwoning, een andere vorm van privé-consumptie versterkt, nl. de 

particuliere auto. In 1970 bezat 96,4 % van de Australische huishoudens tenminste 

één auto, tegen 53,7 % van de Zweedse huishoudens. De levensstandaard in 

Zweden was toen veel hoger dan in Australië. 

De tendens om meer privé-voorzieningen in vrijstaande huizen (in suburbs) op te 

nemen in de engelstalige landen leidt tot grotere huizen (zowel gemeten in kamers 

als in oppervlak) dan bijv. in Zweden2". Zo hebben veel Australische huizen een 

grote tuin met een wip, schommel, een klein zwembad en een tennisbaan, in plaats 

van dergelijke publieke voorzieningen. Iets vergelijkbaars geldt voor het aantal 

kamers: veel kamers voor specifieke functies, zoals eetkamer, studeerkamer, 

speelkamer, hobbykamer, etc. Kemeny concludeert dat de politiek-bestuurlijke 

structuur in een land van grote invloed is op de beheersvorm van woningen 

• Zweden 

• Gr.Brittannië 

D Australië 

percentage overheidsuitgaven sociale diensten als 
v.h. inkomen betaald aan consumptie als % van BNP 

aan directe % v. totale privé-
belastingen uitgaven aan 

consumptie 

(eigendom van bewoners, van particuliere huiseigenaren, van de overheid of van corporaties). Het gaat daarbij zowel om de directe invloed van de overheid die zelf woningen laat 

bouwen en verhuren, als om de indirecte invloed via belasting- en subsidiemaatregelen. Daarnaast zijn ook de gewoonten die in een land bestaan van invloed. 

De positie van Nederland kan globaal worden bepaald aan de hand van de typering die Esping-Andersen (1990), op grond van zeven indicatoren, geeft van de politiek-bestuurlijke 

situatie van een groot aantal landen. Hij maakt daarbij onderscheid tussen drie stromingen: conservatisme, liberalisme en socialisme. Het conservatisme heeft zijn wortels in de 

feodale ambachtsstaat en de leidende principes zijn vanouds hiërarchie, autoriteit en horigheid van individuen en gezinnen aan de vorst In onze tijd spelen het gezin als hoeksteen 

van de maatschappij en een zeker paternalisme van de staat nog een rol. In het klassieke liberalisme zijn universalisme en gelijkheid belangrijke principes. De machtvan de staat 

moet in deze visie zo beperkt mogelijk gehouden worden en op allerlei terreinen van het leven werkt de markt als regulerend mechanisme. In het (huidige) neo-liberalisme wordt 

2,) Naast de factoren die samenhangen met de genoemde politiek-bestuurlijke cultuur van een land spelen ook fysieke en klimatologische omstandigheden een rol. Zo is de 

beschikbare ruimte in Australië nog groter dan in Zweden en kan bijvoorbeeld de wens de straten sneeuwvrij te houden leiden tot een meer compacte opzet. 
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erkend dat de maatschappij in collectiviteiten is georganiseerd en dat sociale verantwoordelijkheid noodzakelijk is om misstanden te voorkomen. De weg daartoe is vooral die van 

het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid en de steun aan zelf-hulp. De overheid moet alleen individuen ondersteunen als de noden daarvan bewezen zijn ('means-tested 

approach'). Het socialisme tracht vorm te geven aan een brede, universele solidariteit en de ontwikkeling van democratische rechten. Daarbij moest strijd geleverd worden tegen het 

paternalisme van werkgevers en staten, evenals tegen het polariserende effect van de markt. Een belangrijk praktisch probleem was dat met sociaal beleid concreet op de noden 

van het proletariaat ingehaakt moest worden, zonder dat dat leidde tot te eng opgevatte status-solidaritert (bijvoorbeeld bij vakorganisaties). Het ging immers om het tot stand 

brengen van een brede klasse-eenheid. In het conservatieve cluster horen volgens Esping-Andersen thuis: Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië. In het liberale cluster: 

Canada, Zweden en de Verenigde Staten (en misschien ook Japan en Australië). In het socialistische cluster horen in ieder geval thuis: Denemarken, Noorwegen en Zweden en met 

enige twijfel wellicht ook Nederland en Finland (Esping-Andersen, 1990). Deze vergelijking is gebaseerd op gegevens uit 1980. 

Voor dit onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat Nederland in deze benadering getypeerd wordt als een land, met een zeker evenwicht tussen de belangrijke politiek-

bestuurlijke stromingen: een sterke socialistische traditie, maar toch ook een stevige liberale poot en een niette verwaarlozen conservatieve stroming. Daaraan moet toegevoegd 

worden dat Nederland direct na de Tweede Wereldoorlog gekenmerkt wordt door zowel een sterke socialistische, als een sterke conservatieve stroming. In die periode gaan de 

verantwoordelijkheid van de overheid en die van het maatschappelijk middenveld (bijvoorbeeld: woningcorporaties) gelijk op. In een meer recente periode is echter sprake van de 

versterking van de liberale stroming (bijvoorbeeld: de liberalisering van de woningcorporaties). 

6.6 De invloed van de overheid 

In de hierna volgende paragraaf 6.7 komt naast de samenvatting 

van de bevindingen in inhoudelijk opzicht ook de invloed van 

de rijksoverheid aan de orde en het effect daarvan op de 

functioneel-ruimtelijke structuur (en hetzelfde geldt voor de 

slotparagrafen van de hoofdstukken 7 en 8). De invalshoek die 

daarbij wordt gebruikt is ontleend aan Faludi en Van der Valk. 

Zij gebruiken bij hun beoordeling van de Nederlandse 

ruimtelijke planning 'planningdoctrine' als centraal begrip. 

Daaronder verstaan zij '."een geheel van samenhangende en duur

zame denkbeelden van een planningssubject over a. de ruimtelijke orde 

in een gebied; b. de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied; en c. hoe 

beide zaken moeten worden aangepakt" (Faludi e.a.,1990). Twee 

aspecten staan in deze omschrijving centraal: het ruimtelijke 

aspect en het optreden van het subject, meestal de overheid. 

Denkbeelden over ruimtelijke orde en ruimtelijke ontwikkeling 

vallen onder de noemer 'inrichtingsprincipe'. Bij deze wijze van 

definiëren van ruimtelijke planning wordt een zwaar accent 

gelegd op de rol van de overheid. De invloed van het rijksbeleid 

wordt door mij (ook in de hoofdstukken 7 en 8) behandeld aan 

de hand van de respectievelijke nota's over de ruimtelijke 

ordening, die in de loop der jaren zijn verschenen. Het ruimtelijk 

relevante beleid van andere beleidsvelden'" dan ruimtelijke 

ordening, dat door verschillende ministeries wordt gevoerd, 

wordt hierbij 'meegenomen' met deze ruimtelijke ordenings

nota's. Niet voor niets worden deze nota's niet alleen onder

tekend door de minister van VROM, maar ook door de meest-

betrokken andere ministers. Dat neemt natuurlijk niet weg dat 

binnen het rijksbeleid onderdelen van beleid bestaan (hebben), 

die niet sporen met het ruimtelijke ordeningsbeleid3"'. Het beleid 

van provincies en gemeenten reken ik tot de 'omgeving' van het 

ruimtelijke beleid van het rijk. Op die manier kunnen verschillen 

tussen het rijksbeleid op het gebied van de ruimtelijke ordening 

en het beleid van de lagere overheden in beeld komen. Voor mijn 

betoog is dat onderscheid essenteel. De beoordeling van de rol 

van de overheid in Nederland, heeft in het kader van dit onder

zoek een beknopt en persoonlijk getint karakter. De invloed van 

de overheid op de ruimtelijke inrichting in Nederland is in 

vergelijking met die in andere landen zeer groot. Daarbij spelen 

de cultuur, de geschiedenis en de omvang van ons land een 

belangrijke rol. Het hiervóór weergegeven kader geeft een korte 

typering van de verschillen die in dit opzicht bestaan bij drie 

typen verzorgingsstaten. 

6.7 Samenvatting bevindingen en conclusies 

In zijn algemeenheid kan over de veranderingen in de functioneel-

ruimtelijke structuur in de periode 1945-1959 worden opgemerkt 

dat deze grotendeels het gevolg zijn van de groei van bevolking 

en arbeidsplaatsen. Het is een sobere tijd en hoewel de welvaart 

toeneemt werkt dit nog niet erg door in de ruimtelijke structuur. 

Aangezien in deze periode nog niet van een effectief ruimtelijk 

beleid van het rijk gesproken kan worden is een beoordeling van 

de invloed daarvan onmogelijk. Het volkshuisvestingsbeleid 

slaagt er in een aanzienlijke woningproductie op gang te brengen, 

maar bevat (nog) geen ruimtelijke ordeningsdoelstellingen. 

Zowel in steden als in dorpen worden zoveel mogelijk woningen 
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Tabel 6.10 Bevindingen voor de fase stad 

kenmerk / 

fase 

1 

stad: 

1945-1960 

/ ^ N 

(©) 

stedelijk 

ruimtegebruik 

2 

inwoners en arbeids

plaatsen sterk in 

centrumgem. 

geconcentreerd, een 

zekere teruggang in de loop 

v.d. periode 

aaneen

geslotenheid 

3 

overgang stad-land is 

aanvankelijk hard, maar 

wordt diffuser 

functionele en sociale 

clustering 

4 

één hoofdcentrum, wel 

verschillen tussen de drie 

centrumgem'n 

tussen centrumgem. en 

functionele geleding 

interactie

structuur 

5 

stedelijke infrastructuur is 

bepalend (voetverkeer, 

tram, fiets) verbindingen 

tussen steden lopen van 

hart tot hart 

tegen einde periode komt de 

auto op, ritlengte neemt toe 

omvang/begrenzing 

stedelijk systeem 

6 

het invloedsgebied strekt 

zich ook in 1947 al uit buiten 

de morfologische stad 

neergezet. De sterke nadruk die in de grote steden ligt op het 

bouwen van woningwetwoningen en de eenzijdige samenstelling 

van de woningvoorraad, die dit met zich meebrengt, wordt in 

deze periode nog niet als probleem ervaren. Het optreden van 

pendel doet (proto)gewestvorming ontstaan, echter niet als gevolg 

van het beleid van het rijk. Het industrialisatiebeleid heeft maar 

een beperkt effect. In meerdere gebieden is de industrievestiging 

slechts van beperkte omvang, terwijl in een aantal gebieden de 

geregistreerde arbeidsreserve niet noemenswaard daalt. De 

pendel op de stad wordt er niet of nauwelijks door afgeremd 

(van Doorn e.a.,1960). Dat neemt echter niet weg dat kan worden 

geconstateerd dat het sectorale beleid op het gebied van de 

industrialisatie en dat op het gebied van de infrastructuur nauw 

aansluiten bij de behoeften die 'in het land' bestaan: van een grote 

afstand tussen het 'Haagse' beleid en de regionale werkelijkheid 

is (nog) geen sprake. Verder blijken de drie onderzochte stedelijke 

regio's in stedelijke ontwikkeling van elkaar te verschillen en met 

name de regio Amsterdam vertoont een patroon dat afwijkt van 

dat van de twee andere regio's. De 'luxe' suburbanisatie en 

pendel doen zich eerder en ook sterker voor rond Amsterdam 

dan rond Utrecht en Arnhem. Het vroege forensisme, het vertrek 

van de elite uit de stad en het optreden van city vorming is ken

merkend voor het patroon van een 'angelsaksische' stad. 

In tabel 6.10 zijn per kenmerk de voornaamste bevindingen 

weergegeven die uit de empirie naar voren komen. Op één punt 

na komen de bevindingen overeen met de theorie. Bij het onder

werp omvang/begrenzing (kolom 8) wijken de bevindingen af 

van de theoretische veronderstellingen. De hierna volgende 

conclusies zijn volgens het stramien van het hoofdstuk gerang

schikt, dus per thema. 

221 Een harde conclusie kan daarover niet getrokken worden omdat de topografische 

kaart die als basis voor de indicator "morfologie" voor de periode 1950-1960 ter 

beschikking staat slechts betrekking heeft op het jaar 1955 (waarbij overigeas met een 

zekere mate van spreiding van de opnamejaren rekening moet worden gehouden). 

De eerstvolgende morfologiekaart (zie hoofdstuk 7, figuur 7.14) heeft betrekking op de 

periode 1955-1969. 
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1 Het stedelijk grondgebruik en de spreiding van 

stedelijke bebouwing 

De inwoners en arbeidsplaatsen van de centrumgemeenten zijn 

daar in de periode 1947-1959 nog sterk geconcentreerd, ondanks 

de grote aantallen woningen die na de oorlog worden gebouwd. 

Een zekere teruggang van die concentratie doet zich voor, maar 

de centrumpositie van de centrumgemeenten blijft sterk en is in 

1960 nog niet wezenlijk aangetast. De overgang tussen stad en 

land is nog betrekkelijk hard, al wordt hij vermoedelijk-' 

gedurende deze periode diffuser. 

2 Functionele en sociale clustering 

De hoofdcentra blijven gedurende deze periode dominant voor 

wat betreft de concentratie van arbeidsplaatsen, al is de positie 

van Arnhem in dat opzicht veel minder sterk dan die van 

Amsterdam en Utrecht. Door de geringere omvang van Arnhem 

treedt daar een geringere specialisatie op dan in de andere 

hoofdcentra. De veranderingen die optreden brengen geen 

fundamentele verandering in dat patroon, maar leveren wel 

interessante verschillen op tussen de drie centrumgemeenten: de 

relatieve positie van Amsterdam ten opzichte van zijn omgeving 

verzwakt licht, die van Utrecht en Arnhem wordt juist versterkt. 

De specifieke werkfunctie van de drie centrumgemeenten neemt 

gedurende de periode 1947-1959 toe, ook van Amsterdam. Van 

een differentiatie qua huishoudenssamenstelling of qua inkomen 

tussen centrumgemeente en omgeving is nog niets te bespeuren 

(de differentiatie binnen de centrumgemeenten is niet 

onderzocht). Als grote lijn kan worden vastgesteld dat de positie 

van hoofdcentrum gedurende deze periode niet wezenlijk is 

veranderd. 

3 De interactiestructuur 

De voornaamste infrastructuur is die van plaatselijke wegen, 

tramlijnen en treinen. Het openbaar vervoer zorgt in de gehele 

periode nog voor het merendeel van de dagelijkse 

verplaatsingen. Uit de grote concentratie van arbeidsplaatsen in 

de centra en de belangrijke rol van het openbaar vervoer is af te 

leiden dat de ruimtelijke structuur van dit patroon voornamelijk 

radiaal is. Hoewel het aandeel van de auto nog bescheiden is 

neemt dit in de loop van de periode wel fors toe. Hieruit en uit 

de sterke toename van het forensisme kan afgeleid worden dat 

de ritlengten in deze periode flink zijn toegenomen. Dat komt 

overeen met het kenmerk in de analysetabel. 

4 De schaal waarop het relatienetwerk van het stedelijk 

gebied functioneert 

Vooral bij Amsterdam is in 1947 al sprake van een tamelijk 

omvangrijk invloedsgebied op grond van pendel relaties. 

Bij Utrecht en Arnhem is dat wat beperkter. Op basis hiervan 

moet geconstateerd worden dat in 1947 de omvang van het 

stedelijk gebied in functioneel opzicht van alle drie centrum

gemeenten zich uitstrekt tot buiten de grens van de morfo

logische stad, al zijn er in dit opzicht grote verschillen. Deze 

protofase in gewestvorming, berustend op de pendel uit 

agrarische gebieden op de centrumgemeenten, wijkt af van de 

vooraf geformuleerde theoretische uitgangspunten. In de 

periode tot 1960 worden ook de invloedsgebieden rond Utrecht 

en Arnhem aanzienlijk groter. Bij alle drie centrumgemeenten is 

sprake van een functioneel stedelijk gebied dat zich tot ver 

buiten de ruimtelijk aaneengesloten stad uitstrekt. 

5 De invloed van de overheid 

In deze periode kan nog niet van een effectief ruimtelijk beleid 

van het rijk gesproken worden en dus is een beoordeling van de 

invloed daarvan onmogelijk. Het volkshuisvestingsbeleid weet 

een aanzienlijke woningproductie op gang te brengen. De 

eenzijdigheid waardoor deze productie wordt gekenmerkt 

wordt niet als een probleem ervaren. Het optreden van pendel 

doet (proto)gewestvorming ontstaan; dit is echter niet het gevolg 

van het beleid van het rijk. Het industrialisatiebeleid heeft maar 

een beperkt effect. Het sectorale beleid op het gebied van de 

industrialisatie en dat op het gebied van de infrastructuur sluiten 

nauw aan bij de behoeften die 'in het land' bestaan: van een grote 

afstand tussen het 'Haagse' beleid en de regionale werkelijkheid 

is (nog) geen sprake. 
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