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Stellingen 

1 Het is een misverstand te menen dat het al dan niet tot stand 

komen van een stedelijk veld afgemeten kan worden aan 

één criterium, namelijk aan de omvang van het 'daily urban 

system'. Die manier van meten hoort bij een simpeler 

stedelijk patroon: het monocentrische stadsgewest. In een 

stedelijk gebied met méér centra is sprake van meerdere 

'daily urban systems', die elkaar gedeeltelijk overlappen. 

Vooral het optreden van het toegenomen aantal centra 

veroorzaakt het aaneenklonteren van de verschillende 

stedelijke gebieden tot een grotere en complexere eenheid, 

het stedelijk veld. 

2 Het is onbegrijpelijk dat de gegevens, die nodig zijn om tot 

een beter inzicht te komen in de aard van het dagelijks 

verplaatsingsgedrag in Nederland, sinds de Volkstelling 1971 

niet meer verzameld worden. 

3 In Nederland is anno 2002 sprake van een grote spanning 

tussen de wens tot ontplooiing van individuen en het 

collectieve belang van het behoud van vrije ruimte, natuur en 

milieu. Dat leidt steeds weer tot ruimtelijk beleid, waarin de 

spanning tussen de intenties en de practische realisering te 

groot is. 

4 Het aanvaarden van het stedelijk veld in de vorm van een 

grootschalige Nederlandstad kan de nationale ruimtelijke 

ordening weer een duidelijk lange-termijn perspectief 

verschaffen. 

5 Om het grote aantal verplaatsingen over de weg te begrijpen 

is het verhelderend Nederland te zien als een uitgestrekte 

stad met een betrekkelijk lage bevolkingsdichtheid. 

6 Het streven naar een Nederlandse metropool is terug te 

voeren tot een diep geworteld Calimero-gedrag van 

sommige Nederlandse bestuurders. 

7 Als we de Vijfde Nota nu eens gewoon zien als een aard-

rijkskundeboek, dan is er niets aan de hand en kunnen we de 

opvolger van minister Pronk feliciteren met deze bijdrage 

aan het onderwijs. 

8 Gezien onze welstand kunnen we in de 21 e eeuw vrijwel al 

onze verlangens realiseren. Jammer genoeg zijn mét de 

armoede ook onze idealen verdwenen. 

9 De telecommunicatie maakt een ongelooflijke ontwikkeling 

door. De onbereikbaarheid van grote organisaties per 

telefoon eveneens. 

10 De politiek sluit stelselmatig de ogen voor de beperkingen 

die aan zijn stuurmogelijkheden verbonden zijn. Het is dan 

ook onwaarschijnlijk dat deze stelling de politiek zal 

bereiken. 
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