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Conclusies 

9.1 Deconcentratieprocessen in Nederland 

In dit onderzoek heb ik het Nederlandse verstedelijkingspatroon 

op regionale schaal onderzocht aan de hand van de hypothese 

dat de stedelijke ontwikkeling in de na-oorlogse periode staps

gewijze in de richting gaat van een steeds sterker gedeconcen-

treerd patroon. Deze hypothese is vertaald in een theoretisch 

fasenmodel dat wordt getoetst in een gebied bestaande uit drie 

stedelijke regio's, te weten Amsterdam, Utrecht en Arnhem 

(gezamenlijk vormen deze regio's de Noordvleugel van de 

Stedenring). Deze benadering berust op de veronderstelling dat 

Nederland als een liberaal-decentraal land kan worden gekarak

teriseerd. Het stedelijk patroon dat daarbij hoort is in deze studie 

'angelsaksisch' genoemd. In dat 'angelsaksische model' treedt 

vroege suburbanisatie op, gestimuleerd doordat de elite het 

voortouw neemt bij het vertrek uit de steden. Verder zorgt de 

dominantie van de economie bij het vestigingspatroon ervoor 

dat de economisch sterkste functies de beste plekken bezetten: 

dit leidt onder andere tot cityvorming in de stadscentra. Door het 

ontbreken van een centrale regie ontstaat, anders dan in 

autoritair-bestuurlijke steden, verpaupering in de zwakste delen 

van de stedelijke centra en als reactie daarop in de twintigste 

eeuw stadsvernieuwing en stadsreconstructie. De deconcentratie 

van met name kapitaalkrachtige gezins- en bedrijfshuishoudens 

leidt, opnieuw door economische principes gestuurd, tot een 

steeds sterkere sociale profilering van buurten en wijken. 

Dit fasenmodel kan als volgt getypeerd worden: 

In de eerste fase valt de stad als functionele eenheid samen met de 

stad als morfologische eenheid (= agglomeratie). In principe 

bevinden de verschillende bestemmingen die de stadsbewoners 

dagelijks bezoeken zich op loopafstand van elkaar, zij het dat 

sinds het begin van de twintigste eeuw het openbaar vervoer en 

de fiets steeds belangrijker zijn geworden voor de dagelijkse 

verplaatsingen. De bevolking groeit snel en het aantal huis

houdens nog sneller. Het ruimtegebruik per woon- of bedrijfs-

huishouden is vergeleken met latere fasen nog betrekkelijk 

beperkt, maar het neemt wel voortdurend toe. De groei van het 

aantal woon- en bedrijfshuishoudens en de behoefte aan meer 

ruimte per huishouden zorgen voor een sterk groeiend ruimte

beslag van steden en dorpen. Vooral de stadsgebruikers met de 

grootste ruimtebehoefte vertrekken vanuit de binnensteden naar 

de randen (woonhuishoudens, fabrieken en opslag). Wat het 

vertrek van de bewoners betreft is het de elite die het eerst sub-

urbaniseert. Deze ontwikkeling wordt mede veroorzaakt door 

een toenemende bewegingsvrijheid bij de dagelijkse verplaat

singen. Nabijheid is echter in deze fase voor het merendeel van 

de activiteiten nog een sterk bepalende eis. In dit tijdvak treedt 

cityvorming op en de daarmee samenhangende verdringing van 

economisch zwakke stadsgebruikers door economisch sterkere. 

Ik verwacht dat de fase stad, in z'n twintigste eeuwse vorm, in 

het onderzoeksgebied samenvalt met de periode 1945 tot 1960. 

De tweede fase, het stadsgewest, wordt in de beginsituatie geken

merkt door één stadsgewestelijk hoofdcentrum en meerdere 

suburbane kernen op enige afstand van de centrumkern. De 

morfologische en de functionele begrenzing van het stedelijke 

gebied vallen bijgevolg niet meer samen. Er treedt een sterke 

deconcentratie op en grote aantallen huishoudens kiezen in 

toenemende mate voor ruimte en groen in een groeikern of een 

andere suburbane nederzetting. Omdat deze uitstroom selectief 

is (vooral gezinnen en naast de hogere inkomens nu ook midden

inkomens) manifesteert zich een regionale sortering van huis

houdens naar inkomen en levensfase. De cityvorming zet in deze 

fase sterk door; vooral industriële bedrijven kiezen voor een 

suburbane vestigingsplaats. De pendel vanuit het platteland 

gericht op de centrumgemeente neemt toe. Ook de verpaupering 

van wijken rond de centra neemt ernstige vormen aan, hetgeen 

leidt tot het ontstaan van stadsvernieuwing en reconstructie. 

Door het ruimtelijk uit elkaar groeien van wonen en werken 

wordt de gemiddelde afstand bij de woon-werkverplaatsingen 

sterk vergroot; bovendien neemt het aantal verplaatsingen sterk 

toe. De functioneel-ruimtelijke structuur van stedelijke gebieden 

ondergaat daardoor een schaalvergroting. Tegen het einde van 

deze fase begint het belang van andere dan woon-werkverplaat

singen toe te nemen. De verplaatsingen vinden aanvankelijk 

vooral plaats met de trein en de bus, later wordt steeds meer van 

de auto gebruik gemaakt. Voor sommige categorieën bewoners 

is 'nabijheid' nog steeds belangrijk, voor de meeste echter is 

fysieke nabijheid niet meer noodzakelijk om binnen de beschik

bare tijd de dagelijkse verplaatsingen te maken; 'bereikbaarheid' 

wordt een meer bepalende factor. De vergrote transport-
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mogelijkheden maken niet alleen de dagelijkse interactie op de 

schaal van het stadsgewest mogelijk, maar oefenen ook een 

zelfstandige invloed uit op het deconcentratieproces. Het ruim

telijk patroon van de verplaatsingen ontwikkelt zich van radiaal 

naar transversaal. Ik verwacht dat deze fase in het onderzoeks

gebied samenvalt met de periode 1960 tot 1980. 

In de derde fase, het stedelijk veld, is sprake van een verder 

voortgeschreden deconcentratie van zowel wonen als werken. 

Allerlei woon- en bedrijfshuishoudens komen in beweging en 

kiezen voor een vestigingsmilieu dat past bij de eigen situatie. 

Voor woonhuishoudens worden daarbij verschillen in leefstijl in 

toenemende mate van belang. Ook bij bedrijven komt iets der

gelijks voor; daarbij zijn voor de vestigingsplaatskeuze vooral 

van belang: de bereikbaarheid per auto, de status van een 

vestigingsmilieu en de daarmee verband houdende externe 

contacten. Door deze zich voortzettende deconcentratie en 

sortering ontstaat een uitgestrekt stedelijk patroon dat wordt 

gekenmerkt door zich specialiserende stedelijke milieu's en 

ingesloten stukken landelijk gebied. Door de oriëntatie van de 

verschillende categorieën bewoners, met hun specifieke voor

keuren en behoeften en door het in belang toenemen van bereik

baarheid per auto, groeien bestaande centra in de regio uit en 

ontstaan nieuwe centra. De opkomst hiervan en de specialisatie 

van zowel de nieuwe als de traditionele centra leidt tot een 

verminderde hiërarchie in de centrumstructuur. Wat zich tegen 

het eind van de vorige fase al aandiende, een polycentrisch 

stedelijk patroon, zet nu definitief door. In de oudere stads

wijken treedt zowel een voortzetting op van de verpaupering als 

upgrading, door de instroom van kapitaalkrachtige bevolkings

categorieën. Daarmee samenhangend, neemt de diversiteit van 

stedelijke milieu's toe. De expansie van stedelijke activiteiten 

transformeert steeds meer rurale plekken tot nederzettingen met 

een stedelijk karakter. Voor het dagelijkse leefpatroon van de 

bewoners is de auto het dominerende vervoermiddel en tegelijk 

wordt 'bereikbaarheid' van bestemmingen een dominerende eis. 

De lengte van de trips neemt weliswaar enigszins toe, maar wat 

vooral verandert is dat andere dan woon-werkverplaatsingen 

sterk in belang toenemen. Verschillende soorten verplaatsingen 

met een consumptief karakter veranderen stap voor stap het 

verkeerspatroon (en op den duur ook het vestigingspatroon). 

Samenvattend: op het individuele niveau neemt het aantal 

dagelijkse verplaatsingen toe, de veelsoortigheid ervan wordt 

groter, evenals de verscheidenheid in de doelen. Op het 

structuurniveau gaat dit samen met meer centra, die meer 

gespecialiseerd zijn, en bovendien een complex patroon van de 

dagelijkse verplaatsingen (kris-kraskarakter). Ik verwacht dat 

deze fase in het onderzoeksgebied samenvalt met de periode 

1980 tot 1995. 

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de hiervoor verwoorde 

set van veronderstellingen, wat de hoofdlijn betreft, wordt 

bevestigd door de bevindingen op grond van de empirie. De 

verschijnselen die typerend geacht worden voor het angel-

saksische stedelijk patroon blijken zich in het onderzoeksgebied 

voor te doen. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat het 

'angelsaksische model' voor dit gebied toepasbaar is. Wél moet 

wat de fase van het stedelijk veld betreft worden geconstateerd 

dat deze zich niet in het gehele onderzoeksgebied manifesteert. 

9.2 Nuanceringen op basis van de empirie 

Op drie punten moeten de geschetste veronderstellingen worden 

genuanceerd en aangevuld. 

a Tijdens de eerste periode treedt al gewestvorming op 

In de periode 1945-1960 die in het onderzoek voor de fase 'stad' 

is gekozen zou de stad als functionele eenheid samen moeten 

vallen met de stad als morfologische eenheid. Dat is niet volledig 

het geval. Vastgesteld is dat rond Amsterdam tegen het eind van 

de 19e eeuw tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw hogere 

inkomensgroepen zich buiten de stad vestigen: 'luxe' suburbani

satie met een selectief karakter. Voor rijke Amsterdammers 

spelen bijvoorbeeld Bloemendaal en Baarn een dergelijke rol. 

Hetzelfde verschijnsel doet zich voor rond andere steden. 

Zo vormen voor vermogende Utrechters bijvoorbeeld Zeist en 

Doorn een rol als dure suburbane woonmilieu's en voor kapitaal

krachtige Arnhemmers Rozendaal en Velp. Qua omvang is 

echter de in diezelfde periode optredende pendel nog belang

rijker. Het is een bekend gegeven dat al ruim voor de oorlog veel 

pendelaars (met lagere inkomens) dagelijks naar de stad trekken. 

Daar is méér en in sommige gevallen ook beter betaald werk te 

vinden dan op het platteland. In vergelijking met de ter plaatse 

werkenden gaat het echter toch slechts om een beperkte cate

gorie. Dit verschijnsel, dat zich bij alle drie de onderzochte 

stedelijke regio's voordoet, geeft aanleiding tot de constatering 

dat de keuze van de periode 1945 tot 1960 voor de fase stad aan 

de late kant is. 
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b De drie stedelijke regio's verschillen qua 

ontwikkelingsfase 

De drie onderzochte stedelijke regio's verschillen onderling op 

een aantal punten van elkaar en met name de regio Amsterdam 

vertoont een patroon dat afwijkt van dat van de twee andere 

regio's. Op drie punten doen zich verschillen voor. 

Ten eerste doen de eerder genoemde 'luxe' suburbanisatie en 

pendel zich eerder en ook sterker voor rond Amsterdam dan 

rond Utrecht en Arnhem (zie hoofdstuk 6). 

Ten tweede vindt de deconcentratie van wonen en werken in de 

onderzochte periode bij Amsterdam gelijktijdig plaats (hoofd

stuk 8, figuur 8.20), terwijl bij Utrecht en Arnhem alleen sprake is 

van deconcentratie van het wonen (zie hoofdstuk 8, figuren 8.21 

en 8.22). Dit verschil is echter niet wezenlijk: de periode dat alleen 

sprake is van woondeconcentratie heeft zich in Amsterdam en 

omgeving al in de periode tussen 1900 en 1947 gemanifesteerd. 

De drie centrumgemeenten verschillen op dit punt dus niet 

principieel van elkaar. Amsterdam loopt slechts vóór op de 

andere twee centrumgemeenten. 

Ten derde verschilt de centrumstructuur van de drie regio's van 

elkaar. In Amsterdam en omgeving treden vooral in de periode 

na 1980 grote veranderingen op. De Amsterdamse subcentra 

manifesteren zich steeds sterker en de binnenstad verliest zijn 

allesoverheersende rol. Daarnaast komen, naast een aantal stads

randcentra, ook regionale centra als Hoofddorp, Amstelveen en 

Almere sterk opzetten. De hiërarchie is bezig te verdwijnen en 

een meer afgevlakt patroon van centra verschijnt aan de horizon. 

Ook de vervlechtingen van de invloeden van de verschillende 

centra doen zich in de regio Amsterdam eerder en sterker voor 

dan in de regio's Utrecht en Arnhem. Het stedelijk veld begint 

zich te manifesteren. In Utrecht en omgeving doet zich welis

waar een vergelijkbaar proces voor, waarbij ook de regionale 

centra stevig groeien en de centrumstad positie verliest, maar 

toch is daar sprake van een enigszins andere situatie: de over

heid blijft hier mikken op een verdere expansie van de city (net 

zoals overigens in de buiten het onderzoeksgebied gelegen 

centra van Den Haag en Rotterdam) en ook de gemeentelijke 

subcentra zijn voorshands beperkter van omvang dan in 

Amsterdam het geval is. In Arnhem en omgeving zijn de ver

anderingen in de centrumstructuur minder geprononceerd dan 

bij de andere twee centrumgemeenten (zie hoofdstuk 8). 

Samenvattend: het verstedelijkingsproces in Amsterdam en 

omgeving is van ouder datum dan dat rond de andere twee 

centrumgemeenten, het betreft meer mensen en bedrijven en de 

reikwijdte van het resulterende gebied is groter. De vraag is of 

deze omstandigheden in de regio Amsterdam leiden tot een min 

of meer blijvend verschil in de ontwikkeling van de functioneel-

ruimtelijke structuur, zoals door sommige deskundigen gesug

gereerd wordt. De empirische gegevens uit mijn onderzoek 

geven geen steun aan deze veronderstelling. Hoe groot de ver

schillen tussen de regio Amsterdam en de andere twee regio's 

ook zijn, er zijn voldoende aanwijzingen dat allerlei tendenzen 

op het gebied van de deconcentratie zich in het gehele onder

zoeksgebied voordoen. 

c Het stedelijk veld is in de derde periode nog niet 

volledig ontwikkeld 

Hoewel in meerdere opzichten in het onderzoeksgebied sprake 

is van een ontwikkeling in de richting van het stedelijk veld 

(zoals in hoofdstuk 4 voor de Nederlandse situatie is gedefinieerd), 

kan niet aangetoond worden dat dit zich al volledig manifesteert. 

De indicatoren die dit moeten aantonen geven aanleiding tot 

twijfel. Volgens de theoretische veronderstellingen zou de 

centrumstructuur gekenmerkt moeten worden door een afgenomen 

hiërarchie en door de aanwezigheid van meerdere (gespecialiseerde) 

centra. De empirische bevindingen zijn dat vooral in de omgeving 

van Amsterdam de hiërarchie in de periode 1980-1994 sterk aan 

het afnemen is; in Utrecht en omgeving blijkt dat minder 

duidelijk te liggen. De opkomst van middelgrote gemeenten als 

centra van werkgelegenheid in de provincie Utrecht is weliswaar 

onmiskenbaar, evenals het positieverlies door de centrum

gemeente, maar de city van Utrecht wordt door de overheid 

sterk gepushed en welk effect dat gaat krijgen is nog niet 

duidelijk. Ook in de regio Arnhem is een zeker positieverlies van 

de centrumgemeente in de periode 1980-1994 te constateren, 

maar dit is veel beperkter dan bij de twee randstedelijke centra. 

Daar is in de oorspronkelijke verhouding tussen de centra nog 

veel minder veranderd. Bij de vervlechting van invloeden van centra, 

een andere belangrijke indicator, blijkt de regio Arnhem niet te 

voldoen aan de gestelde eis. De invloedsgebieden" raken elkaar, 

maar overlappen niet. In de omgeving van Utrecht is sprake van 

een beperkte en rond Amsterdam van een sterke mate van 

vervlechting van invloeden21. 

11 Gedefinieerd op basis %'an het aantal vverkforensen gericht op de centrum

gemeente; dit moet minimaal 10% zijn van de in de woongemeente wonende 

beroepsbevolking. 
21 Daarop is overigens ook de afstand tussen de verschillende centra van invloed. 

De afstand tussen Amsterdam en Utrecht is kleiner dan die tussen Utrecht en Arnhem. 
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Het geheel van alle indicatoren overziende moet de conclusie 

worden getrokken dat de fase van het stedelijk veld in het 

onderzoeksgebied als geheel niet is aangetoond. Alleen met 

betrekking tot de regio Amsterdam kan vastgesteld worden dat 

tegen het eind van de jaren negentig al van een stedelijk veld in 

wording gesproken kan worden. Niettemin is er alle aanleiding 

toe om te veronderstellen dat in het gehele onderzoeksgebied 

sprake is van processen die, indien ze zich voortzetten, op den 

duur leiden tot de vorming van een stedelijk veld. Zo is in het 

gehele gebied het gebruik van de auto toegenomen, met de 

daarmee verbonden mogelijkheid om er een ingewikkeld 

dagelijks verplaatsingspatroon op na te houden. De dominantie 

van de auto maakt ook voor veel vormen van bedrijvigheid 

nieuwe centra aantrekkelijker dan de traditionele hoofdcentra. 

Het belang van recreatieve en sociale bestemmingen neemt toe 

en daarmee samenhangend de veelvormigheid van de verplaat

singen. Ook het optreden van 'nieuwe' huishoudens, met een 

ingewikkeld dagpatroon en een vestigingspatroon, waarbij met 

een veemeid aan dagelijkse bestemmingen rekening wordt 

gehouden, is niet meer voorbehouden aan de oudere centrum

gemeenten. Verder speelt overal de verhoging van het opleidings

niveau een rol bij de diversificatie van de arbeidsmarkt en het 

accepteren van grotere afstanden tussen woon- en werkadres. 

Al deze verschijnselen doen zich in geheel Nederland voor en 

werken in de richting van méér centra en de vervlechting van de 

invloeden van die verschillende centra. Dat zijn stappen op weg 

naar de vorming van stedelijke velden. In de periode 1980-1994 

kan dat, zoals hiervoor geconcludeerd, nog niet volledig worden 

vastgesteld; dat wil dus zeggen dat deze periode te vroeg 

gekozen is. 

9.3 De Nederlandse verzorgingsstaat en het 
angelsaksische model 

Onder punt 9.1 is de conclusie getrokken dat het 'angelsaksische 

model' toepasbaar is voor het onderzoeksgebied. In het verlengde 

daarvan kan Nederland worden getypeerd als een liberaal

decentraal land. Gezien de historie van ons land als handelsnatie 

lijkt daarover ook nauwelijks twijfel mogelijk. Toch is het zo, dat 

mét het opkomen van de verzorgingsstaat (zo ongeveer sinds het 

einde van de eerste wereldoorlog) een filosofie ingang heeft 

gevonden, die zich op bepaalde punten slecht verdraagt met de 

kenmerken van het 'angelsaksische model', althans indien deze 

zich in extreme vorm manifesteren. Die filosofie leidt wat het 
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ruimtelijke beleid betreft tot een planningsdoctrine, waarin de 

principes van 'evenwicht' en 'ingetogenheid' een centrale rol 

spelen (Faludi, 1994). Het principe van evenwicht betreft de 

sociale en functionele opbouw van regionale en lokale leefmilieu's, 

zoals bijvoorbeeld tot uiting komt in het streven de landsdelen 

qua bevolkingsomvang, werkgelegenheid en congestie niet 

teveel van elkaar te laten verschillen. Of in het streven om 

extreme achterstanden in achterstandsbuurten in steden tegen te 

gaan met behulp van stadsvernieuwing, sociale vernieuwing en 

grote stedenbeleid. Het principe van ingetogenheid betreft het 

beschermen van bedreigde grondgebruikerscategorieën bij 

transformatieprocessen, zoals bijvoorbeeld de landbouw, de 

natuur, de oude middenstand, de kleine woonkern en het 

'ongerepte' landschap (van Engelsdorp Gastelaars & Salet, 1996). 

Hiervóór zijn enkele kenmerken van het 'angelsaksische model' 

beschreven, zoals het optreden van vergaande deconcentratie, 

cityvorming en verloedering in de wijken rond de stedelijke 

centra. In de verschillende rijksnota's op het gebied van de ruim

telijke orde, die in de tweede helft van de twintigste eeuw zijn 

verschenen, komen de principes van evenwicht en ingetogen

heid tot uiting. Steeds opnieuw zijn in deze nota's beleidslijnen 

uitgezet die ten doel hebben de extreme effecten van deconcen

tratie, cityvorming en verloedering om te buigen of tegen te 

gaan. Dat is ten dele gelukt, ten dele ook niet. De extreme sub

urbanisatie is tegengegaan, volledig onderdrukt is het niet. 

Hetzelfde geldt voor extreme effecten van verpaupering en 

sociale profilering. De scherpe kantjes zijn eraf geslepen. In de 

hoofdstukken 6, 7 en 8 is op deze beleidslijnen en hun gevolgen 

ingegaan. Hier gaat het om de vraag hoe het te verklaren is dat 

die invloed zo beperkt is gebleven, ja gaandeweg aan kracht lijkt 

te hebben ingeboet, terwijl Nederland het land is met het meest 

omvangrijke instrumentarium op het gebied van de ruimtelijke 

orde in de wereld. 

De invloed die de overheid in Nederland heeft op het stedelijk 

patroon is groot, zeker in vergelijking met die in angelsaksische 

landen. Onder andere door de aanwijzing van groeikernen en 

Vinexlocaties, de planning en uitvoering van de verkeersinfra

structuur en het tot stand brengen van stadsvernieuwings

projecten in tal van steden wordt een grote invloed uitgeoefend 

op de ruimtelijke structuur. Die invloed wordt echter in drie 

opzichten beperkt. 

In de eerste plants heeft de greep van de overheid vooral 

betrekking op de ruimtelijke structuur en de morfologie: 



woningen, woonwijken, winkels en andere voorzieningen, 

verkeerswegen, groengebieden, het zijn allemaal ruimtelijke 

ingrepen. Door locatiebeslissingen kan invloed uitgeoefend 

worden op de fysieke vorm van stedelijke patronen, op de vulling 

van die ruimten heeft de overheid in veel mindere mate invloed. 

Minstens zo belangrijk voor het functioneren van de stedelijke 

structuur is het gedrag van de huishoudens en bedrijven. 

Bewoners en bedrijven bepalen voor een groot deel zelf waar ze 

zich willen vestigen, welke verplaatsingen ze dagelijks willen 

maken en van welke voorzieningen ze gebruik wensen te 

maken. Dit gebrek aan invloed van de overheid komt onder 

andere tot uiting bij negatieve selectieprocesen; bijvoorbeeld 

zoals in de voormalige groeikern Lelystad. Ondanks de hoge 

investeringen die erin gedaan zijn, kampt deze gemeente nog 

steeds met grote problemen die het gevolg zijn van de sterke 

oververtegenwoordiging van kansarmen en werklozen. 

Vergelijkbare processen doen zich voor in sommige stads

vernieuwingsbuurten waar verpaupering optreedt ondanks 

grote overheidsinvesteringen. Op de selectie van de bewoners 

heeft de overheid maar een beperkte invloed. Om de negatieve 

effecten van verarming en verpaupering in de steden tegen te 

gaan is aan het eind van de twintigste eeuw het 'grote-steden-

beleid' geïntroduceerd. Door velen wordt dit gezien als een 

correctie op het tekortschietend ruimtelijk instrumentarium. 

Ook de sterk toenemende afstand tussen woon- en werk-

bestemmingen, zoals in hoofdstuk 8 beschreven, valt vrijwel 

geheel buiten de invloed van de overheid. Dit heeft grote invloed 

op de vervlechtingen van stedelijke centra en op de drukte op de 

wegen. Kortom: het gedrag van bewoners en bedrijven kan, 

zonodig tegen het overheidsbeleid in, een belangrijke invloed 

uitoefenen op het functioneren van de stedelijke structuur. Op de 

vorming van het stedelijk veld heeft het bijvoorbeeld een grote 

invloed. 

Het hoeede punt betreft een nadere precisering van het eerste 

commentaar: het gegeven dat de greep van de overheid binnen 

de 'vulling' vooral betrekking heeft op grondgebruikers met 

beperkte middelen. Dat wil meestal zeggen op lagere inkomens

categorieën, die in hun doen en laten van de overheid afhankelijk 

zijn. Actoren met voldoende middelen vestigen zich waar ze 

willen. Dat geldt bijvoorbeeld voor huishoudens met hogere 

inkomens, die zich bijvoorbeeld vestigen in 'dure' suburbane 

milieu's op de zandgronden of in 'dure' stedelijke milieu's. Het 

geldt ook in sterke mate voor bedrijven. Zo blijft de glastuinbouw 

al decennia lang geconcentreerd in het Groene Hart, ondanks de 

druk die dit geeft op de ruimte en de daarmee verband houdende 

pogingen vanuit de hoek van de ruimtelijke ordening om deze 

vorm van bedrijvigheid te verplaatsen. Een ander voorbeeld 

vormt de luchthaven Schiphol, die voor grote aantallen 

omwonenden een voortdurende bron van gevaar en hinder 

betekent, zeer veel wegverkeer oproept en de uitbouw van 

Amsterdam aan de westzijde van de agglomeratie onmogelijk 

maakt. Verplaatsing is (althans tot op heden) onmogelijk 

gebleken'". Een derde voorbeeld is de vestiging van een grote 

fabriek van Heineken midden in het Groene Hart, in Zoeterwoude. 

Het kost weinig moeite deze voorbeelden met tientallen andere 

aan te vullen. Door het nagenoeg ontbreken van invloed op 

bedrijfsvestigingen draagt de strijd van de overheid tegen de 

suburbanisatie noodgedwongen een eenzijdig karakter, kortom 

de overheid heeft enige greep op 'consumptieve' bestemmingen 

en vrijwel niet op bestemmingen die met 'productie' te maken 

hebben; binnen de consumptieve bestemmingen heeft de over

heid vooral invloed op grondgebruikers die door de beperkte 

eigen middelen van overheidssubsidies en woningtoewijzing 

afhankelijk zijn. 

Tenslotte neemt de invloed van de centrale overheid in de loop 

van de tijd af. De na-oorlogse periode wordt onder andere 

gekenmerkt door een voortdurend toenemende welvaart. Dit 

leidt tot een vergroting van de keuzevrijheid van bewoners en 

bedrijven en tot toenemende mondigheid. De vraag naar allerlei 

producten en diensten wordt steeds sterker gedifferentieerd en 

het marktmechanisme wordt steeds belangrijker om de afstem

ming van vraag en aanbod op elkaar te bewerkstelligen. De 

burger oefent als consument een belangrijke invloed uit, waar de 

overheid niet zonder meer aan voorbij kan gaan. Dat manifes

teert zich onder andere bij de vraag naar meer gedifferentieerde 

woonmilieu's, zowel in een meer compacte als in een meer 

dorpse setting. Het laatste staat haaks op het concentratiebeleid 

van het rijk in de jaren tachtig en negentig (het 'compacte stad-

beleid'). Het blijkt dat de maatschappij zich op allerlei manieren 

probeert te onttrekken aan dit concentratiebeleid en daar ook 

voor een deel in slaagt. De deconcentratie zet zich in deze 

periode voort (zie hoofdstuk 8). In dezelfde periode neemt de 

mobiliteit van allerlei groepen grondgebruikers sterk toe en 

Uiteraard is het uitermate moeilijk om een geschikte locatie voor een grote 

nationale luchthaven te vinden. Hier gaat het er echter om dat in dat afwegingsproces 

het ecomische belang van het bestaande Schiphol een zeer zwaar argument is om, 

ondanks alle bezwaren, toch steeds weer te kiezen voor uitbouw op de bestaande 

locatie. 
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daarmee de actieradius van de burgers. Door nieuwe vervoer

middelen en infrastructuur neemt de mogelijkheid om verder 

van het werk of van stedelijke centra te gaan wonen toe. Op deze 

door de technologie gestuurde ontwikkeling heeft de overheid 

geen of nagenoeg geen greep (hoogstens indirect via het al dan 

niet aanleggen van infrastructuur). 

Verder vertaalt het mondiger worden van de maatschappij zich 

ook naar allerlei organisaties. Een aantal 'intermediaire' organi

saties, zoals de vakbonden, de ANWB en Natuurmonumenten, 

profileren zich en gebruiken de macht (van het ledental) waar

over ze beschikken om invloed uit te oefenen. Een vergelijkbaar 

emancipatieproces doet zich voor bij de lagere overheden. Tot 

het einde van de jaren zestig schikken de gemeenten zich bij het 

maken van hun bestemmingsplannen over het algemeen naar de 

streekplannen en deze weer naar het ruimtelijke beleid van het 

rijk. De wereld is nog tamelijk hiërarchisch geordend. Ongeveer 

na 1970 beginnen de meningen echter te divergeren en varen 

gemeenten en provincies in toenemende mate een eigen koers 

(dat geldt overigens ook voor de ministeries). Bij hun standpunt

bepaling stellen zij hun eigen belangen steeds duidelijker voorop 

en pas in tweede instantie kijken ze naar de wensen van de 

'hogere' overheid. De rijksoverheid slaagt er minder gemakkelijk 

in dan in de decennia daarvoor het landelijke beleid door te 

voeren. Als er beperkingen worden opgelegd bij het bestemmen 

van ruimte voor woningbouw en bedrijvigheid lukt het meestal 

alleen een landelijke beleidslijn te effectueren als er overeen

stemming is met de andere overheidslagen. 

Samengevat: in principe is de invloed van de overheid in 

Nederland op de ruimtelijke ontwikkeling groot, maar in de 

praktijk valt dat tegen. De invloed van de overheid beperkt zich 

grotendeels tot de vorm; voorzover er invloed is op de vulling 

beperkt die zich dat tot de zwakkere grondgebruikers en 

bovendien neemt die invloed in de loop van de tijd af. Op deze 

afkalvende positie reageert de landelijke politiek door de huik 

naar de wind te hangen en invloed af te staan aan de lagere 

overheid (decentralisatie) en aan de markt" (privatisering). 

Eén van de veranderingen die het gevolg is van decentralisatie 

en meer marktwerking is dat twee sectoren, die in het verleden 

Ook liet overhevelen van laken aan niel-goiivernementele organisaties, zoals de 

ANWB, Natuurmonumenten en de vakbonden kan als een vorm van privatisering 

worden opgeval. Daarbij zijn liet niet de aandeelhouders, maar de leden, die bepalen 

wat er gebeurt. 

een grote steun betekenden voor de ruimtelijke ordening, volks

huisvesting en landbouw, vanuit het rijk sterk aan invloed 

hebben ingeboet. Bij volkshuisvesting heeft de nadruk op markt

werking de invloed van rijkssubsidies bij de woningbouw 

verminderd en leidt de verzelfstandiging van woningcorporaties 

eveneens tot minder invloed van het ministerie. De landbouw 

ziet, zowel door de werking van de markt als door de europese 

regelgeving, zijn rol als beheerder van het landelijk gebied steeds 

meer afkalven en daarmee de mogelijkheid om tegengewicht te 

bieden tegenover de voortdurende druk vanuit het stedelijke 

gebied. 

Deze 'tegenvallende' invloed van de overheid kan ook anders 

worden geïnterpreteerd. Niet als zwakte van de overheid, maal

ais sterkte van het liberaal-decentrale karakter van Nederland. 

Deze kenmerken van de handelsnatie zijn kennelijk zo sterk 

verankerd in onze nationale cultuur dat het zelfs na ruim tachtig 

jaar verzorgingsstaat niet lukt ze geheel onder controle te 

krijgen. 
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