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Vereniging Deltametropool neemt met het Metropool Fo-
rum 2012 het initiatief haar rol als platform voor de metro-
politane ontwikkeling in Nederland verder gestalte te ge-
ven. Twee constateringen liggen daaraan ten grondslag: de 
metropool leeft in Nederland en tegelijkertijd is er weinig 
vakmatig en publiek debat hierover. 
Het vorig jaar door het bestuur van de vereniging geschre-
ven mission statement beschrijft de rol van de vereniging als 
brede ledenorganisatie. Overheden, bedrijfsleven en maat-
schappelijke partijen komen in de vereniging bij elkaar en 
daarmee zijn veel van de belangen die in de metropool spe-
len vertergenwoordigd. Maar de vereniging is vooral een 
netwerk van mensen, die professioneel of in hun dagelijks 
leven met de metropolitane ontwikkeling bezig zijn, zowel 
wat betreft het interne functioneren als in de internationale 
positionering.

In de praktijk blijkt dat veel mensen zich met de ontwikke-
ling van “de metropool” bezighouden. Dat is ook niet vreemd. 
De ontwikkeling van het leven in deze drukke delta is iets 
wat bijna iedereen in Nederland aangaat en waar ook men-
sen met zeer verschillende achtergronden bij betrokken ho-
ren te zijn. Meer dan de afgelopen decennia is het daarnaast 
ook een zaak van een breed publiek die in haar werken en 
leven zelf actief vormgeeft aan de metropool. Deze tendens 
is te horen en te zien in de vele publicaties en activiteiten 
die met metropoolvorming te maken hebben. 

Metropool Forum 2012
Paul Gerretsen
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iNLEiDiNg

Het metropolitane debat dat hieruit zou moeten ontstaan 
krijgt in Nederland echter weinig ruimte. Er is, lijkt het, 
wel veel aandacht maar weinig mogelijkheid inzichten, 
ideeën en visies tot een resultaat te laten komen. In het po-
litieke debat is het denken over de toekomst vernauwd tot 
de begroting van volgend jaar. En van onze bestuurders is 
er maar een enkeling die over zijn grenzen heen kijkt, in 
plaats van zich zich binnen zijn kaders en verantwoordelijk-
heden terug te trekken. 

Daarbij bestaat er ook een merkwaardige claim op de term 
metropolitaan. Daar waar het zou moeten staan voor een 
open, divers en internationaal georiënteerde blik, lijkt in 
Nederland het copyright in bezit van organisaties die staan 
voor een onvolwassen bestuurlijke inrichting. De recente 
voorbeelden aanschouwend kan worden gesteld dat in deze 
gremia er onvoldoende intrinsieke drive is om de metropool 
van binnen uit gestalte te geven, noch voor het verbeteren 
van de dagelijkse leefomgeving, noch voor haar Europese en 
wereldwijde positionering. Het maakt werken aan de me-
tropool bij voorbaat verdacht. Zijn dit de laatste stuiptrek-
kingen van een vergangen tijd? Laten we het hopen, de in-
gezonden bijdragen voor dit forum wijzen in ieder geval op 
nieuwe invalshoeken.

Op de open oproep om bij te dragen aan het Metropool Fo-
rum kwam opvallend veel respons. Velen reageerden met 
inzichten, nieuwe ontwerpen, meningen en recente onder-
zoeksresultaten. In de vele enthousiasmerende inzendingen 
tekent zich sterk een aantal nieuwe thema’s af. Het heeft 
ons doen besluiten niet de oorspronkelijke drie inhoudelijke 
thema’s (bereikbaarheid, landschap en metropolitaan pro-

gramma) als leidraad te nemen, maar in plaats daarvan 
drie tendensen die blijkbaar algemeen geldend zijn:

Onder het thema De Nieuwe Strategie, zijn de bijdragen ge-
groepeerd die uitwerking geven aan het concept organisch 
groeien: Hoe kun je in deze tijd van geringe groei kleine vaak 
autonome incrementele ontwikkelingen laten samenkomen 
in een groter, metropolitaan, geheel?
Samenhang is sterk afhankelijk van het onderwerp van be-
schouwing. Hoe groot is de metropool? clustert de bijdra-
gen die zich richten op de analyse en het gebruik van de 
verschillende schaalniveaus die in de metropool belangrijk 
zijn. Opvallend daarin is dat bij vrijwel alle bijdragen het 
dogma van het planologisch Randstad-concept is verlaten.
In Verweving van Onderop, komen de inzendingen samen 
die zich richten op het beschrijven van de verschillende pro-
gramma’s die in de metropolitane context onderlinge ver-
banden aangaan en elkaar daarin weten te versterken.

We hopen dat we van dit Metropool Forum een groeiend en 
jaarlijks terugkerend evenement te kunnen maken, dat on-
derlinge ideëenuitwisseling versterkt, nieuwe invalshoeken 
voor het werk van de vereniging naar voren brengt en bo-
venal leidt tot gezamenlijke actie.

METROPOOL FORUM
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DE NIEUWE
STRATEGIE

Onder het thema De Nieuwe 
Strategie, zijn de bijdragen 
gegroepeerd die uitwerking 
geven aan het concept 
organisch groeien: Hoe kun 
je in deze tijd van geringe 
groei kleine vaak autonome 
incrementele ontwikkelingen 
laten samenkomen in een groter, 
metropolitaan, geheel?
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Sinds Peter Hall in World Cities (1966) de Randstad aanwees 
als één van de zeven wereldsteden naast New York, Londen 
en Parijs, lijkt er een vloek te rusten op het metropolitaanse 
debat. De vergelijking riep de vraag op hoe de Randstad, 
toen vooral een planningsconcept zonder bestuurlijke een-
heid, kon blijven concurreren met andere wereldsteden, al-
lemaal monocentrische metropolen. Hall stookte het vuurtje 
op door te wijzen op het belang van een goed georganiseerde 
metropool voor de internationale concurrentiestrijd.

Metropoolvorming zonder 
ontwerp 

Danny Schipper & Lasse Gerrits 

DE NiEUwE sTRaTEgiE

De angst de concurrentiestrijd te ver-
liezen heeft de afgelopen decennia tot 
verscheidene bestuurlijke ingrepen ge-
leid, vanuit de gedachte dat herstructu-
rering en opschaling leiden tot verbete-
ring van de concurrentiepositie. Meestal 
kwamen de initiatieven tot herstruc-
turering, zoals de stadsprovincie, niet 
verder dan de tekentafel. Verschillende 
commissies, wezen eind jaren tachtig op 
de erbarmelijke staat van de grote ste-
den en het gevaar van de Duitse eenwor-
ding voor de concurrentiepositie van de 
Nederlandse stedelijke regio’s. De stads-
provincie werd het wondermiddel dat de 
welvaart binnen de regio’s beter zou ver-
delen en hen krachtig genoeg zou maken 
om de concurrentie aan te gaan. 

Een langdurig onderhandelingspro-
ces startte en afspraken werden vastge-
legd in wetten. Het daadwerkelijke doel 
verloor men uit het oog: bewoners en 
lokale bestuurders zaten niet te wach-
ten op de stadsprovincie. Bovendien was 
Amsterdam uitgegroeid tot een grote vi-
tale stad en motor van de regionale en 
landelijke economie. Vraag is dan ook of 
bestuurlijke indeling echt bijdraagt aan 

het economisch presteren van stedelijke 
regio’s. Toch is er iedere tien jaar wel 
weer een commissie of minister die op-
roept tot een opschaling van het bestuur, 
meestal nadat een onderzoek aantoont 
dat de polycentrische Randstad minder 
presteert dan zijn monocentrische te-
genhangers. 

Tegelijkertijd krijgt de opvatting dat 
metropolen eigenlijk netwerken zijn 
steeds meer aandacht; stedelijk bestuur 
zou vooral gaan over samenwerken over 
grenzen heen en hiërarchieën zouden er 
minder toe doen dan oorspronkelijk ge-
dacht. Dat vereist flexibele en tijdelijke 
bestuurlijke arrangementen die zich 
kunnen aanpassen aan de socio-econo-
mische veranderingen en zich richten op 
de inhoud in plaats van op structuur en 
bestuurlijke grenzen.

Maar wat is een optimaal bestuurlijk 
arrangement? Nadat de Amsterdamse 
bevolking massaal de opdeling van de 
eigen stad en daarmee de stadsprovin-
cie had afgekeurd, werd eind jaren ne-
gentig in de Amsterdamse regio ook ge-
kozen voor deze grensoverschrijdende 
benadering van bestuur. De Regionale 

Samenwerking Amsterdam was bedoeld 
om bovenregionale opgaven binnen tij-
delijke arrangementen op te pakken. 
In praktijk bleken deze de vorm aan te 
nemen van informele borrelclubjes met 
weinig gevoel voor urgentie. Wat dat be-
treft is de benadering van flexibele ar-
rangementen de volgende ‘oplossing’ in 
de structuurdiscussie, waarbij voorbij-
gegaan wordt aan de inhoud en de men-
sen die het uiteindelijk moeten doen.

Metropoolvorming moet zich alleen 
richten op de vorm, maar op de het proces 
van gezamenlijke wilsvorming en onder-
ling vertrouwen. Vaak hebben bestuur-
ders de neiging om bekenden uit eerdere 
pogingen tot samenwerking opnieuw op 
te zoeken waardoor samenwerking vaak 
niet meer is dan herhaling van zetten, 
zowel inhoudelijk als in structuur. Om 
dit te vermijden is een langdurig en 
open zoekproces nodig zonder een van 
tevoren vastgelegd eindbeeld. Misschien 
wel het meest succesvolle voorbeeld van 
een bestuurlijk arrangement in Neder-
land is de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA); er is er nooit een masterplan 
voorafgegaan aan de MRA. Het is een 
lange zoektocht geweest, waarbij de 
vraag van het rijk aan de regio om ruim-
te te vinden voor 150.000 woningen tot 
2030, het loskoppelen van de Utrechtse 
regio en 7 conferenties essentieel waren 
voor het succes. De MRA toont dat een 
goede samenwerking niet van tevoren 
doorgedacht en opgezet hoeft te zijn, 
maar dat metropolitaans bestuur een 
gevolg is van, in plaats van leidend aan 
de inhoud. 

Cruciaal is, dat metropolitaanse sa-
menwerking niet zozeer wordt gehin-
derd door het vaak genoemde gebrek 
aan durf, visie, daadkracht of leider-
schap, maar juist door een overdaad aan 
pogingen om alles bestuurlijk op orde 
te krijgen en houden. Men kan nog de-
cennia volpraten over het gebrek aan 
integraal beleid en bestuur, maar on-
danks deze beleidsdiscussie ontwikkelt 

de Randstad zich al meer dan een halve 
eeuw min of meer autonoom, vooral ge-
dreven door demografische, economische 
en sociale veranderingen die zich weinig 
aantrekken van bestuurlijke arrange-
menten, die nooit optimaal zijn, omdat 
ze voortborduren op het verleden en dus 
per definitie een stap achterblijven op de 
actuele sociale, economische en fysieke 
ontwikkelingen.

We kunnen nu spreken over de 
Randstad als een polycentrische me-
tropool omdat deze ontstaan is door de 
wereldwijde ontwikkelingen die lokaal 
gefilterd doordringen, niet omdat er een 
‘God-planner’ bestaat die de metropool 
in zijn huidige vorm heeft voorzien. Een 
metropool is een zelfregulerend ecosys-
teem, een optelsom van ingrepen die 
altijd lokaal in plaats en temporeel in 
tijd zijn. Het wordt tijd dat we stoppen 
met praten over grandioze vergezich-
ten en bestuurlijke reorganisatie: de 
metropool ligt al lang aan onze voeten 
en metropoolvorming vraagt juist om 
kleine experimenten en stap-voor-stap 
voortborduren op het bestaande sociale 
en fysieke weefsel. 

Danny Schipper is als onderzoeker 
werkzaam aan de Erasmus Universiteit 
bij de opleiding Bestuurskunde. 
Dr. Lasse Gerrits is universitair-
hoofddocent Bestuurskunde aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Het redeneren in ‘groeien en verbinden’ is wellicht domi-
nant in het metropolitaan denken, maar is allang niet meer 
de enige manier om vooruit te kijken. Een belangrijk deel 
van de bevolking en experts ziet een andere toekomst voor 
zich. Met ontspoorde complexiteit als ’s werelds grootste op-
gave, zijn nieuwe ziens- en handelwijzen noodzakelijk. 

Moeten we wel groeien en 
verbinden? 

Janjoost Jullens

Door alle grote transities en globali-
sering heen speelt één leidend thema: 
de toenemende complexiteit van zaken. 
We hebben zulke ingewikkelde ketens 
ontwikkeld, van eiwitten tot hypotheek-
pakketten, dat onze grootste uitdaging 
qua toekomstbestendige ontwikkeling 
nu schuilt in het tackelen van complexi-
teiten. Dit geldt voor alle grote vraag-
stukken van deze tijd: energie, water, 
voedsel, grondstoffen, logistiek, zorg, 
financiën, regelgeving en besturen. Al-
les is met alles verknoopt. Wie kan dan 
nog een wezenlijke verandering in gang 
zetten? 

Afgelopen jaar mocht ik vanuit het 
Instituut Maatschappelijke Innovatie, 
in opdracht van het Nationaal Deltapro-
gramma, vier toekomstperspectieven 
ontwikkelen voor het transitiethema 
water. De vier perspectieven, met in-
breng van meer dan 50 experts, schet-
sen de hoekpunten van het speelveld 
van de toekomst. Ze zijn gebaseerd op 
de meest dominante en kansrijke trends 
en waardesystemen die wij nu (soms 
onderhuids) zien opbloeien. Elk van de 
toekomstperspectieven heeft haar ei-
gen logica, volgend uit de onderliggende 
waarden, en heeft daardoor ook haar ei-
gen coping strategieën. Die gelden niet 

alleen voor water maar voor diverse 
vraagstukken en voor het omgaan met 
een steeds globalere en verder vertakte 
wereld. 

1) Veiligheid en stabiliteit: de com-
plexiteit tackelen door strenge ordening 
en veel zekerheden. Ervoor (laten) zor-
gen dat de zaken op orde zijn. Robuuste 
maatregelen, beheersen, zo min moge-
lijk onduidelijkheden, service. 

2) Lokaal en herkenbaar: risico’s van 
buiten uitsluiten, richting lokale ge-
meenschappen en toenemende autarkie. 
Zelforganisatie, eigen initiatief, lokale 
kringloopeconomieën. Zelf verantwoor-
delijkheid en regie houden, niet afwen-
telen. 

3) Ondernemerschap en groei: de 
vertakte netwerken en globalisering te-
gemoet treden als kans, er individueel 
doorheen bewegen – meer dwarsverban-
den is meer vrijheid. Zo min mogelijk 
belemmeringen. 

4) Verantwoordelijkheid en verbin-
ding: op weg naar internationale net-
werken die samenwerken rond maat-
schappelijke thema’s – het verknopen 
als leidend principe. 

Alle vier stromingen zijn in de sa-
menleving aanwezig en alle vier zijn le-

DE NiEUwE sTRaTEgiE

gitiem. Sterker nog, de meeste mensen 
hebben iets van alle vier in zich. Om 
voor mijzelf te spreken: mijn financiën 
en woonsituatie probeer ik veilig en sta-
biel te houden, mijn gevoelsleven en 
zielenroerselen gaarne lokaal en her-
kenbaar, mijn carrière is grotendeels 
ingegeven door ondernemerschap en 
groei en het feit dat ik dit stukje schrijf 
op Hemelvaartsmiddag is te wijten aan 
mijn neiging tot verantwoordelijkheid 
en verbinding. 

Welnu, de kern van mijn pleidooi ten 
opzichte van de metropolitane ontwik-
keling is: doe alle vier deze benaderin-
gen recht. Veel professionals in stedelij-
ke ontwikkeling leunen vooral op 3) en 
4) en hierin schuilt een risico. Ten eerste 
doet U daarmee slechts een beperkt deel 
van de bevolking een plezier. U bent 
een ambitieuze professional die graag 
nieuwe verbanden legt. Maar hoeveel 
mensen zouden niet liever een heldere, 
behapbare en beïnvloedbare omgeving 
hebben dan een groeiende, versnellende, 
vertakkende? 

Ten tweede en in de context van 
‘professionals onderling’ wellicht meer 
aansprekend: diverse experts benadruk-
ken dat groeien en verknopen hun lang-
ste tijd gehad hebben. Juist daardoor 
is de wereld zo complex geworden. Zie 
Europa, de financiële crisis en de grote 
transitiethema’s. Kleine kringloopeco-
nomieën, lokaal voedsel en lokale ener-
gie, directe transacties zoals de Triodos 
die voorstaat – dat is volgens velen de 
beweging van de toekomst. Wat dichtbij 
kan, dichtbij doen. Wat simpel kan, sim-
pel doen. 

Dit alles hoeft de ontwikkeling van 
een metropool niet in de weg te zitten. 
Integendeel, het kan een belangrijke 
verrijking vormen. Een brede blik op de 
toekomst plaatst de ambities en moge-
lijke beroepsdeformaties van metropo-

litanen in perspectief en helpt wellicht 
om nieuwe wegen te zien - naar een toe-
komstbestendige metropool. 

Visies en beleid zouden aan de per-
spectieven getoetst moeten worden: hoe 
pakt een interventie uit in geval 1, 2, 3 
en 4? En: kunnen liefhebbers van 1, 2, 
3, en 4 hier allen gelukkig leven? Bo-
vendien kunnen de verschillende coping 
strategieën worden ingezet bij het na-
denken over interventies: hoe zouden we 
dit in toekomst 1, 2, 3, 4 aanpakken? De 
ervaring leert dat dit daadwerkelijk tot 
nieuw handelingsperspectief leidt – en 
uiteraard geldt dat ook voor vergelijk-
bare methodieken of toekomstmodellen. 

Ergo, mijn oproep dan wel stelling 
voor het Metropool Forum is als volgt: 
Focus niet vanzelfsprekend op ‘groeien 
en verbinden’ maar gebruik toekomst-
verkenningen en andere technieken om 
met een brede blik en open houding de 
gehele samenleving en de gehele toe-
komst recht te doen. 

Janjoost Jullens is verbonden aan het 
Instituut Maatschappelijke Innova-
tie en heeft zich gespecialiseerd in 
toekomstverkenningen en creatieve 
processen.
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Het ruimtelijk planningsinstrument Greenbelts is onder-
deel geworden van een universeel planningscanon dat de 
verstedelijkingsdruk onder controle wil houden. Het Groene 
Hart kan beschouwd worden als een inverse Greenbelt; een 
aan vorm gerelateerd planningsinstrument dat gebieden 
vrij houdt van verstedelijking ten behoeve van een duide-
lijke scheiding stad – land. 

Governance strategieën 
voor het groene hart

Remco van Dijk

DE NiEUwE sTRaTEgiE

Het Groene Hart omringt echter 
geen mononucleaire metropool, maar 
ligt midden in de polinucleaire conurba-
tie van de Randstad. De effectiviteit van 
het Greenbelts instrument staat onder 
druk nu er wereldwijd een verstedelij-
kingsproces gaande is, gekarakteriseerd 
door het ontstaan van een nieuw soort 
ruimtelijke configuratie: de metropoli-
tan region. 

Metropolitan regions zijn nieuw door 
hun extreme omvang en grootte en om-
dat zij binnen dezelfde ruimtelijke een-
heid veronderstelde tegenstellingen – 
rurale gebieden en hyper verstedelijkte 
gebieden, open ruimte en suburbane 
gebieden – omvat. Randstad Holland is 
een metropolitan region avant la lettre, 
al in de jaren ’60 werd de Randstad ge-
identificeerd als een policentrische con-
urbatie, gegroepeerd rondom een grote 
open ruimte: the Green Heart Metro-
polis. Nu het Groene Hart en de Green-
belts onderdeel worden van eenzelfde 
ruimtelijke eenheid als bijvoorbeeld 
de hyper stedelijkheid, wordt het voor 
Greenbelts lastig nog de heldere schei-
ding tussen stad en land te handhaven. 
Metropolitan regions kennen bovendien 

weinig samenhang op het gebied van 
governance. Resultante is een complex 
systeem van publieke en private spe-
lers, vaak zonder redenen of mogelijkhe-
den gezamenlijk problemen aan te pak-
ken. Dit raakt Greenbelts des te meer, 
omdat ze vaak het brandpunt van deze 
overlappingen zijn. Het vasthouden aan 
de uitgangspunten van deze wereldwijd 
ontwikkelde Greenbelts lijkt dus vrij-
wel kansloos; in 2005 concludeerde het 
Ruimtelijk Planbureau al dat het beleid 
voor het Groene Hart gefaald heeft. 

Vraag is welke rol deze Greenbelts 
in de metropolitan region kan spelen en 
hoe deze rol effectief kan worden geïm-
plementeerd en bestendigd, bijvoorbeeld 
in het geval van het Groene Hart in de 
Randstad. De ontstane complexiteit 
maakt duidelijk dat de overheid alleen 
deze vragen niet meer kan beantwoor-
den. Wellicht kunnen vernetwerkte 
samenwerkingsprocessen veel van de 
noodzakelijke taken die regionaal go-
vernance vraagt overnemen; naast be-
trokkenheid van overheid(instellingen) 
ook bedrijfsleven en maatschappelijk 
middenveld. Deze processen worden ge-
kenmerkt door het gezamenlijk bedis-

cussiëren van en werken aan publieke 
vraagstukken om zo een bredere groep 
van actoren actief bij het proces te be-
trekken. Vaak gebeurt dit op autonome 
en decentrale manier, binnen een niet 
altijd volledig te vatten complexiteit. 
Vanuit dit perspectief vraagt regionaal 
governance om het vermogen verbin-
dingen te leggen tussen en door deze 
gefragmenteerde en op verschillende 
schalen opererende beslissingssystemen 
heen. 

Ruimtelijke planning speelt hierin 
een sleutelrol. Voorheen was er een dui-
delijke scheiding tussen de overheid en 
de publieke sector aan de ene kant en de 
private sector aan de andere. Binnen dit 
raamwerk had een stedelijke regio een 
gemeentelijk of provinciaal bestuur dat 
een coherent toekomstperspectief na-
streefde. De ruimtelijke planning streef-
de een vergelijkbaar samenhangend 
ruimtelijk toekomstperspectief en paste 
naadloos in deze vorm van besturen – 
Greenbelts zijn hier een goed voorbeeld 
van. De huidige situatie is compleet an-
ders. De scheiding tussen de publieke 
en private sector is volledig vertroe-
beld, tegelijkertijd is het ook niet meer 
mogelijk eensluidende grenzen van een 
regio aan te geven. Waar de ruimtelijke 
planning zich de afgelopen eeuw vooral 
met fixity en mobility heeft bezig gehou-
den, gaat het nu om de spaces of place 
en de spaces of flow. Dit benadrukt de 
hiervoor beschreven complexe invloed 
die elkaar overlappende en onderling 
verbonden netwerken op regio’s hebben. 
Regio’s zijn geen samenhangende, geïn-
tegreerde en duidelijk begrensde eenhe-
den meer, maar complexe constellaties 
die tot stand komen door de interactie 
van actoren in meervoudige netwerken 
die investeren in materiële projecten 
en betekenis geven aan de kwaliteiten 
van plekken. Dit betekent dat het ont-
wikkelen van een toekomstperspectief 
voor een regio onlosmakelijk verbonden 

is met de wijze waarop een regio in be-
stuurlijke en materiële zin wordt be-
grepen; het is een governance project. 
Centraal hierin staat dus de ruimtelijke 
planning, waarbij de term ruimtelijk de 
focus op het waar – welke plek – van din-
gen legt. De ruimtelijke planning moet 
daarbij wel het idee van een ontwerp 
en vastomlijnde eindbeeld, zoals Green-
belts loslaten. De metropolitan region is 
veel te dynamisch en complex voor dit 
soort instrumenten om succesvol te zijn. 
In plaats daarvan zijn er ruimtelijke 
strategieën nodig die gericht zijn op het 
beïnvloeden van de hiervoor beschreven 
vernetwerkte samenwerkingsprocessen. 
Dit geldt vooral voor de Greenbelts aan-
gezien deze juist in de overlap van in-
vloedssferen liggen. 

Concluderend kan worden gesteld 
dat door zijn op actoren georiënteerde 
benadering ruimtelijke strategieën die 
gericht zijn op het beïnvloeden van ver-
netwerkte samenwerkingsprocessen 
een duurzaam antwoord kunnen bieden 
op zowel de vraag wat het Groene Hart 
in de toekomst kan betekenen voor de 
Randstad, als op hoe dit duurzaam gere-
aliseerd zou kunnen worden. 

Remco van Dijk heeft meer dan 10 jaar 
ervaring met stedenbouwkundige en 
architectonische projecten en rondt 
momenteel zijn tweede Master studie 
af aan de TUDelft.
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Door de huidige crisis zijn veel ficties uit de Nederlandse 
ruimtelijke ordening doorgeprikt. Zo blijkt nu dat er weinig 
schaarste is: burgers en bedrijven kunnen bewust hun om-
geving kiezen. Verder blijkt dat de bijna decadente bemoei-
zucht van alles en iedereen met veel plannen niet alleen 
ontwikkeling in de weg stond, maar ook niet heeft geleid tot 
efficiënte alternatieven. Met eigen portemonnee blijken er 
vaak, heel andere prioriteiten te bestaan.

Never let a good crisis go 
to waste

Matthijs Bouw

DE NiEUwE sTRaTEgiE

Een crisis is een bijzondere tijd 
waarin de markt op geheel eigen manier 
vast zit en niet transparant is. Het oude 
adagium ‘never let a good crisis go to 
waste’ kan al op een bescheiden manier 
worden ingevuld door vooral goed te kij-
ken naar huidige ontwikkelingen. Het 
zou zomaar kunnen zijn dat die ontwik-
kelingen minder het gevolg zijn van de 
crisis, als van het einde van de ‘bubble’, 
daarmee de basis vormend

Learning from Lehman
Onze omgeving ziet er steeds vrolij-

ker en divers uit: ‘pop-up’ en ‘DIY’ zijn 
het nieuwe motto, projecten kregen een 
kleinere schaal, institutionele partijen 
trokken zich terug van de markt en 
grote woningbouwontwikkelingen vin-
den nauwelijks plaats. Wel succesvol is 
woningbouw ‘dicht bij huis’, vaak direct 
georganiseerd door eindgebruikers. De 
kleine ondernemer en de kleine belegger 
doen het ook liever zelf. Ook het collec-
tieve blijft dicht bij huis; er ontstaan ge-
deelde moestuinen, postzegelparkjes en 
kleine energiecorporaties. 

De crisis werkt als een sorteringme-
chanisme; eindelijk zien we wat we de 

afgelopen decennia goed of fout is ge-
gaan. Kantoren op onhandige of onaan-
trekkelijke locaties blijven na afloop van 
het tienjarige huurcontract steeds ver-
der leegstaan. De 30% kantoren die er 
op elk bedrijventerrein gebouwd werd, 
wordt ook niet meer gevuld. Bedrijven-
terreinen worden weer echt bedrijven-
terrein, of ze blijken niet levensvatbaar.

Steeds duidelijker is, dat we het moe-
ten doen met het bestaande. Naast de 
extra rijstroken en de ontvlechting bij de 
steden investeert het Rijk vooral in het 
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS); 
op basis van het bestaande netwerk 
worden de belangrijkste bestemmingen 
in de Deltametropool en haar flanken 
beter met elkaar verbonden.

Twee systemen
Dit verbeterde netwerk, het uitsorte-

ringsmechanisme van bestemmingen en 
de dynamiek op het kleine schaalniveau 
zijn aanleiding om af te stappen van de 
Hollandse pindakaasplanning, waar al-
les van bovenaf gelijkelijk uitgesmeerd 
wordt. Er zijn eigenlijk twee comple-
mentaire planninglogica’s te formule-
ren.

Enerzijds de logica van de herkomst 
‘waar we wonen (en een beetje werken)’, 
geïnformeerd door overwegingen, per-
soonlijke keuzes en geïndividualiseerd 
transport. Planning dient hier radicaler 
te durven om vooral faciliterend te zijn.

Anderzijds de logica van de bestem-
mingen: grote werklocaties voor kan-
toren en zorg, en plekken van maat-
schappelijke samenkomst, die worden 
geïnformeerd door instituties en het 
grootbedrijf, culturele waarde hebben 
en zijn verbonden door zware weg- en 
railinfrastructuur. Planning moet hier 
radicaler sturen op een beperkt aantal 
plekken.

Eenmaal binnen dit netwerk van 
bestemmingen kunnen verschillende 
werklocaties in de tijdspanne van één 
dag bezocht worden – ze vormt zo de eco-
nomische en culturele ruggengraat van 
Nederland.

Knooppunten zijn binnen die logica 
niet zwaartepunten binnen een sys-
teem, maar plekken waar mensen van-
uit de lokale woonomgevingen opstap-
pen op het systeem van bestemmingen. 
Knooppuntontwikkeling betekent dan 
vooral aandacht voor P+R, fietsenstal-
lingen, fietsroutes, een tijdschrift en een 
kop koffie. 

We kunnen afscheid nemen van die 
ene planningslogica die we nu hanteren. 
Het loslaten van de logica van de her-
komst betekent waarschijnlijk meer lan-
delijk of dorps wonen op de ‘flanken’ en 
een intensiever gebruik van de stad. De 
woningbouwopgave profiteert daar van 
het verder te versterken uitsorteringme-
chanisme; veel van de huidige bedrijven-
terreinen en kantoorlocaties kunnen zo 
weer langzaam ‘opgegeten’ worden door 
steden of dorpen en zich ontwikkelen tot 
gemengde omgevingen voor wonen en 
lokaal werken. In het faciliteren van de 
transformatie van deze gebieden ligt de 
grote opgave op lokaal niveau, waarbij 
‘leren faciliteren’ mogelijk een grotere 
opgave is dan transformeren.

Bij het netwerk van bestemmingen 
moeten overheden, maatschappelijke 
ondernemingen en het grootbedrijf stu-
ren op concentratie van programma en 
op de culturele kwaliteit van de plek. 
Goede bereikbaarheid is méér dan een 
cirkel van 800 meter op een kaart; de be-
stemmingen moeten ook aantrekkelijk 
zijn om te werken en te verblijven. 

Voor veel plekken is wel duidelijk 
tot welk systeem ze behoren: hier geldt 
vooral de huidige crisis te gebruiken om 
de ontwikkelingen te radicaliseren. Voor 
een aantal plekken, zoals Amsterdam-
Sloterdijk, is de keuze echter nog niet 
helder: of het gunstige bereikbaarheids-
profiel gebruiken om er echt een bestem-
ming van te maken (met verdere concen-
tratie en diversificatie van programma 
en een meer publieke conceptie van de 
niet-bebouwde ruimte), of het los te la-
ten en de organische ontwikkeling haar 
werk laten doen en op de schroothopen 
van de crisis stad te worden.

Meer sturen enerzijds en durven los-
laten anderzijds,: dat is de les van de cri-
sis. Het radicaliseren van twee te onder-
scheiden planningslogica’s scheelt een 
hoop verkeerd besteedde energie.

Matthijs Bouw is directeur van One 
Architecture, een Amsterdams 
stedenbouw- en architectuurbureau. 
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Transit Oriented Development (TOD) is een openbaar ver-
voer- en ruimtelijk ordeningsconcept waarbij infrastructuur 
en ruimtelijke inrichting op het gebied van zowel planvor-
ming, financiering en exploitatie geïntegreerd worden aan-
gepakt. In de Zuidvleugel wordt daarbij het hoogwaardige 
openbaar vervoersysteem als de ruggengraat en aanjager 
van de stedelijke ontwikkeling gezien.

“Je gaat er over of niet” is 
funest voor het realiseren 
van TOD!

Gert de Visser & Herman Gelissen

DE NiEUwE sTRaTEgiE

StedenbaanPlus is een netwerkor-
ganisatie waarin Nederlandse Spoor-
wegen, gemeenten, regio’s, provincie 
en Rijk elkaar ontmoeten rondom de 
gezamenlijke ambitie: een wederkerige 
versterking van kwalitatief hoogwaar-
dige ruimtelijke ontwikkeling (wonen, 
werken en bezoeken) en bereikbaarheid 
ten behoeve van de economische poten-
tie van de Zuidvleugel.

StedenbaanPlus bestaat uit een net-
werk van verbindingen dat met hoog-
waardig openbaar vervoer het daily 
urban system van de Zuidvleugel kan 
bedienen. Door samenwerking tussen 
de provincie Zuid-Holland en 5 regio’s, 
wordt  afstemming georganiseerd tus-
sen drie OV-autoriteiten, tussen de ver-
schillende OV-modaliteiten én tussen 
vervoer en ruimtelijke ontwikkeling. 
Ook de versterking van de keten is daar 
onderdeel van.

De economische crisis maakt de be-
perkingen van de vastgoedmarkt zicht-
baar. Daardoor vragen zowel overhe-
den als private vastgoedpartijen steeds 
meer om duidelijke keuzes. Die priori-
tering valt voor een deel samen met de 

keuze voor het verder ontwikkelen van 
aantrekkelijke multimodale en multi-
functionele knooppunten. Knooppunten 
zijn economische centra van kennis, ar-
beidsplaatsen en bezoekers, goed voor 
de bereikbaarheid van de Zuidvleugel 
en daarmee ondersteunend aan de eco-
nomische concurrentiepositie van de 
Randstad als geheel. 

De ontwikkeling van knooppunten 
vergt echter een veel constructievere sa-
menwerking tussen de betrokken over-
heden en de vastgoedmarkt. Dat begint 
bij een gezamenlijke prioritering, waar-
bij de uiteenlopende verantwoordelijk-
heden, middelen en instrumenten wor-
den uitgelijnd op gemeenschappelijke 
doelstellingen. Omdat bij ruimtelijke 
ontwikkelingen op multimodale knoop-
punten meerdere partijen hun eigen be-
langen hebben, is het contraproductief 
om als overheid terug te trekken binnen 
veilige marges. Ook de vastgoedmarkt 
van institutionele beleggers, investeer-
ders en projectontwikkelaars moeten 
naar buiten treden en samenwerking 
met de overheden aangaan.

 

Een dergelijke complexe opgave be-
gint met het aanbrengen van een ver-
binding tussen verschillende partijen 
die nu opgeknipt zijn naar specialismen, 
belangen en verantwoordelijkheden. 
Daarvoor is ‘overlappend meerwerk’ no-
dig om de gaten tussen specialismen en 
schaalniveau’s op te lossen. Zonder deze 
instelling komt er geen gemeenschappe-
lijke regie en komt niets van de grond. 
Dat is nog schadelijker dan per ongeluk 
breder kijken dan eigen taakstellingen. 
De trends om op Rijksniveau terug te 
trekken (SVIR), de kerntakendiscussie 
binnen de provincies en de ontmante-
ling van regionale samenwerking zijn 
daarom desastreus voor een succesvol-
le ontwikkeling van Transit Oriented 
Development in de Zuidvleugel van de 
Randstad.

Een succesvolle ontwikkeling van 
knooppunten vergt brede en wisselende 
allianties. Gemeenten moeten in regio-
naal verband, samen met de provincie, 
de belangrijkste ontwikkelgebieden 
aanwijzen en daar hun beschikbare 
middelen uit gemeentefondsen, provin-
ciefondsen, regionale fondsen en BDU-
gelden op inzetten ten gunste van de 
meest optimale economische ontwikke-
ling van de Zuidvleugel in het algemeen 

en duurzame OV-bereikbaarheid in het 
bijzonder. Het Ministerie van I&M moet 
zich daarbij aansluiten als ambassadeur 
naar de verschillende departementen 
om instrumenten beschikbaar te krij-
gen, middelen los te weken en inventie-
ve fiscale financieringsconstructies mo-
gelijk te maken om die locaties optimaal 
te ontwikkelen en te ontsluiten. Het 
ontwikkelend bedrijfsleven, tenslotte, 
moet actiever (kunnen) deelnemen aan 
de prioriteitsdiscussie binnen de overhe-
den. Alleen dan komt het juiste gesprek 
op gang. 

StedenbaanPlus is een platform om 
samen te werken aan die gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Als basis daar-
voor werkt StedenbaanPlus aan een 
gezamenlijke taal voor ontwikkelaars 
en overheden die OV-bereikbaarheid 
verbindt aan ontwikkeling van wonin-
gen en werklocaties. Aan het Metro-
poolforum 2012 leggen we graag voor 
hoe we naast informatie verzamelen en 
procesmanagement de discussie nog be-
ter naar de juiste tafel brengen, hoe je 
samenwerkt en wie het initiatief moet 
nemen. Iedereen heeft een stukje van de 
sleutel in handen om tot uitvoer te ko-
men, dus iedereen gaat erover!

Gert de Visser is projectleider Ruim-
telijke Ontwikkeling,  
Herman Gelissen is programmadirec-
teur, beide bij het Programmabureau 
StedenbaanPlus.
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Metropolitaan Nederland staat voor een grote uitdaging. 
Een toenemende bevolkingsdichtheid en gebrek aan ruimte 
voor de bouw van snelwegen dwingen beleidsmakers en we-
tenschappers na te denken over andere mogelijkheden om 
Nederland bereikbaar te houden. Als alternatief wordt het 
zogenaamde Transit-Oriented Development (TOD)-concept 
door velen omarmt: toekomstige urbane ontwikkelingen 
zouden rondom OV-knooppunten moeten plaatsvinden. 

Knooppuntontwikkeling 
in een nieuw perspectief

Hans Koster & Wendy Tan 

DE NiEUwE sTRaTEgiE

Echter, in tegenstelling tot steden als 
Tokyo en Londen blijkt knooppuntont-
wikkeling in Nederland vaak moeilijk 
uitvoerbaar te zijn. Recent economisch 
onderzoek toont aan dat bedrijven en 
huishoudens locaties nabij stations 
niet lijken te prefereren. Dit heeft te 
maken met zowel het overvloedige aan-
bod van stationslocaties als de over het 
algemeen goede bereikbaarheid in de 
Randstad. Naast het nagenoeg ontbre-
ken van economische prikkels blijkt ook 
een vicieuze cirkel van formele en in-
formele barrières op institutioneel vlak 
een goede knooppuntontwikkeling in 
de weg te staan. De fragmentatie van 
sectoren leidt tot een versnippering en 
complexiteit van wet- en regelgeving 
die marktpartijen ervan weerhouden 
om mee te doen aan knooppuntontwik-
keling. Uit onderzoek naar TOD in het 
buitenland blijkt dat er eerst een fun-
damentele discussie over institutionele 
veranderingen moet komen voordat we 
überhaupt over incentives kunnen spre-
ken. De buitenlandse voorbeelden tonen 
aan dat succesvolle uitvoeringen van 
knooppuntontwikkelingen een pakket 
van juridische, financiële en sociaal-cul-

turele prikkels vereist om de barrières 
te slechten. Belanghebbenden van de 
overheid, praktijk en wetenschap moe-
ten een fundamentele discussie over 
wat nodig is om innovaties en incentives 
voor knooppuntontwikkeling te bevorde-
ren zelf aanzwengelen.

Pogingen tot TOD in de huidige vorm 
lijkt dus niet het alternatief om een toe-
komstige ontwikkeling van metropoli-
taan Nederland te waarborgen. TOD zal 
alleen werken in een aangepaste vorm. 
Bijvoorbeeld, als er duidelijke economi-
sche baten zijn voor zowel private als 
publieke partijen om hieraan mee te 
werken en als institutionele complexi-
teit tot een minimum wordt beperkt. 

Bepleiten voor knooppunten 
Aandacht voor knooppunten in Ne-

derland is in de laatste decennia sterk 
toegenomen. In bepaalde beleids- en 
academische kringen zijn er veel stuk-
ken geschreven over knooppuntontwik-
keling. De kern van het verhaal gaat 
om de integratie van mobiliteit en ruim-
telijke ordening en zodanig de bijbeho-
rende economische, duurzaamheids -en 
agglomeratievoordelen te behalen. De 

redenering is dat het concentreren van 
ontwikkeling, functies en programma’s 
rondom OV-knooppunten kan leiden tot 
stedelijke vitaliteit, economische kan-
sen en sociale veiligheid. Zo bespaar je 
schaars landschap en buitengebieden. 
Als mensen wonen, werken en recre-
eren in een corridor van knooppunten 
dan is de neiging tot autogebruik ook 
verkleind. Klinkt simpel en gewenst 
maar de grootste belemmeringen zitten 
niet zozeer in het ontbreken van kennis 
maar in het ontbreken van politieke ur-
gentie, wil en daadkracht tot uitvoering. 
Eerder onderzoek over institutionele 
barrières toont aan dat de complexiteit 
van wet- en regelgeving en het ontbre-
ken van een sterke cultuur en imago van 
het OV leiden tot een negatieve spiraal. 
Er moeten structurele en fundamentele 
veranderingen komen om in Nederland 
een transit-georiënteerde metropool 
(TOM) van de grond te krijgen.

Economische veranderingen  
Er zijn redenen genoeg in de huidige 

crisistijd om knooppuntontwikkeling te 
bevorderen. Vaak echter wordt de ont-
wikkeling van OV-knooppunten los ge-
zien van de ontwikkeling van locaties 
die via snelwegen goed bereikbaar zijn. 
Omdat het merendeel van de werkne-
mers per auto komt, zouden beleidsma-
kers moeten focussen op ontwikkeling 
van OV-knooppunten die ook goed ont-
sloten zijn door andere vervoersmidde-
len. Daarnaast geldt dat mensen hun 
woon-werk afstand zo klein mogelijk 
willen houden. OV-knooppuntontwik-
keling in de periferie zal daarom maar 
zeer beperkt succes hebben. TOD in Ne-
derland zal zich moeten concentreren op 
high potential locations, teneinde econo-
mische baten voor bedrijven en mensen 
te maximaliseren.

Institutionele veranderingen 
Voorbeelden van succesvolle TOD-re-

gio’s in het buitenland hebben onderling 

veel overeenkomsten. Gebieden waar 
voorheen verspreide ruimtelijke patro-
nen en autogebruik dominant was heb-
ben tenminste twintig jaar nodig gehad 
om meer positieve ruimte en mobiliteits-
patronen te ontwikkelen. De situatie in 
Nederland staat wat de ontwikkelingen 
van succesvolle TOD nog in de kinder-
schoenen. Regio’s zoals Perth, Portland 
en Vancouver gebruiken ook pakketten 
van juridische, financiele, en socio-cul-
turele maatregelen die sectoraal schei-
dingen, politieke verschillen en periodes 
overbruggen. Een belangrijke factor 
voor succes in alle drie casussen is het 
plaatsvinden van intensieve en brede 
maatschappelijke debatten waarin de 
politiek en het publiek expliciet keuzes 
maken voor een duurzame en leefbare 
toekomst in de vorm van ontwikkeling 
volgens de TOD principes. We zien va-
ker dat de animo voor TOD is geboren 
binnen grassroots en lobby organisaties. 
In Nederland kunnen we hiervan leren 
om het debat toegankelijker te maken.

TOD is niet het einddoel
TOD of knooppuntontwikkeling moet 

nooit als einddoel gezien worden. TOD 
zijn zeer complexe ontwikkelingen die  
jaren duren en veel tegengeluiden kun-
nen opwekken. Alleen als de kosten en 
baten duidelijk en relevant zijn voor ie-
dereen kunnen we onze huidige vicieuze 
cirkel doorbreken tot een duurzaam, 
leefbaar en concurrerende TOM in de 
toekomst.

Hans Koster is promovendus in de 
stedelijke economie aan de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam. 
Wendy Tan werkt aan haar promo-
tie op “Institutionele prikkels voor 
knooppuntontwikkeling in corridor 
verband” aan de Universiteit van Am-
sterdam.
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Nederland is, na decennia van suburbanisatie stimulerend 
beleid, toe aan verdichtingspolitiek. Werken, wonen en ver-
plaatsen volgens het triumviraat ‘Nederland Distributie- en 
Landbouwnatie’, ‘stimulering eigenwoningbezit’ en ‘ruim baan 
en plaats voor de heilige koe’ lopen vast door de mondiale eco-
nomische concurrentie, schuldencrisis en energieschaarste. 

Metropolitane strategie is 
politiek 

Léon Groenemeijer

DE NiEUwE sTRaTEgiE

Om welvaart en welzijn van toekom-
stige generaties te accommoderen is 
inzetten op het versterken van kennis-
intensieve dienstverlening en maakin-
dustrie – aantrekkelijk wonen in steden, 
verruimen van baan- en woonmobiliteit, 
vergroten van agglomeratievoordelen – 
nodig. De ruimtelijke configuratie van 
ons land, ‘de in beginsel in West-Neder-
land aanwezige metropool’ (Verklaring 
Deltametropool, 1998) biedt daartoe de 
mogelijkheden. 

Overheidssturing 
Waar en hoe wij wonen en werken 

wordt niet zozeer bepaald door de ‘on-
zichtbare hand’ van de markt, maar 
vooral door belastingen, regulering en 
ruimtelijke investeringen van de over-
heid. Stimulering eigen woningbezit 
(ruim 14 mld) en huurtoeslag (2.7 mld) 
vormen omvangrijke jaarlijkse geldstro-
men en bepalen in combinatie met de 
huurregulering de vraag op de woning-
markt. Jaarlijks spendeert het Rijk zo’n 
3 à 4 miljard aan nieuwe infrastructuur 
en miljarden aan onderhoud en exploi-
tatie. Rijksfinanciering van ruimtelijk 
beleid is minimaal; met moeite kan in 
de begroting 2012 een paar honderd 
miljoen hieraan toegerekend worden, 
dat loopt de komende jaren sterk terug. 

Bevolkingsgroei en woningnood
Het beeld dat Nederland op termijn 

krimpt moet bijgesteld; ondanks, of 
dankzij, de crisis groeide de bevolking 
de afgelopen jaren stevig. Trendprog-
noses wijzen op langzaam afnemende 
groei en vanaf 2040 stabilisatie van het 
inwoneraantal rond 17.8 mln inwoners 
en 8.5 mln huishoudens. In Noordoost-
Groningen en Zuid-Limburg krimpt de 
bevolking de komende decennia stevig, 
in grote delen van het land en zeker de 
Randstad groeit deze voorlopig door. De 
crisis op de woningmarkt, leidend tot 
een verdere daling van de nieuwbouw-
productie, zorgt voor groeiende kwan-
titatieve discrepantie tussen vraag en 
aanbod: binnenkort kennen we weer wo-
ningnood. Voor het product wonen is de 
komende jaren minder geld beschikbaar. 
Banken en burgers moeten in de nasleep 
van de kredietcrisis hun kapitaalbuffers 
opschroeven. Prijzen van koopwoningen 
en de (residueel) berekende grondprij-
zen dalen verder. Gemeenten en ont-
wikkelaars moeten nog meer op grond-
posities afschrijven en binnenstedelijke 
projecten worden deels onbetaalbaar.

Overinvesteren in infra?
De infrastructuurplanning toont een 

ander beeld. De Rijksoverheid gebruikt 

sinds kort WLO-scenario’s om investe-
ringen op robuustheid te toetsen; het 
hoge (GE) en het lage (RC) scenario zijn 
verplicht gesteld bij Kosten-Batenana-
lyses (KBA) voor infraprojecten. Met de 
voorkeursbeslissing die op basis van o.a. 
een KBA plaatsvindt, vindt ook ‘bevrie-
zing’ plaats van het scenario; berekenin-
gen in de planuitwerkingsfase worden 
gebaseerd op het scenario waarop het 
voorkeursbesluit is gebaseerd. In prak-
tijk wordt het GE-scenario gebruikt 
om plannen uit te werken, wat leidt tot 
overgedimensioneerde wegen, spoorlij-
nen en metroverbindingen. 

Zowel CPB als PBL menen dat her-
ziening van deze scenario’s niet nodig is. 
Echter, de maatvoering van de in 2002 
opgestelde scenario’s is achterhaald. De 
bevolkingsgroei van de afgelopen tien 
jaar is niet verwerkt en elk jaar worden 
RC en GE extremer. Zo gaat het lage 
scenario (RC) uit van 15.8 mln inwoners 
en 7 mln huishoudens in 2040. In het 
rapport Houdbaarheid Woningbehoefte-
prognoses Noordvleugel is berekend dat 
dit scenario in 2040 veel hoger uitkomt: 
16.9 mln inwoners en 7.7 mln huishou-
dens. Ook het hoge scenario wordt elk 
jaar extremer; rekenend vanaf 2010 
komt ABF niet uit op 10.1 mln, maar op 
9.6 mln huishoudens in 2040. Kortom, 
de bandbreedte in de WLO-scenario’s 
is groot en wordt elk jaar minder waar-
schijnlijk. In werkelijkheid zien we een 
ontwikkeling die in géén van de vier 
WLO-scenario’s is voorzien; de combi-
natie van lage economische groei en een 
relatief hoge bevolkingstoename.

Verkiezingsprogramma’s
Het ruimtelijk investeringsbeleid is 

aan herijking toe. Politieke partijen moe-
ten in verkiezingsprogramma’s nieuwe 
lijnen uitzetten. Men moet de vruchten 
plukken van de gedane investeringen 
in verbeterde bereikbaarheid en de best 
ontsloten plekken intensiever gebrui-
ken. Kantoren en winkelruimte zijn al 

voldoende, nu moet men inzetten op wo-
ningen. De crisis op de kantorenmarkt 
is een zegen; een te grote concentratie 
van kantoren rondom stationslocaties 
bedreigt de levendige mix van wonen, 
werken, voorzieningen en cultuur die 
nodig is om deze plekken 24/7 te benut-
ten. Alleen al in de Noordelijke Rand-
stad zijn de komende drie decennia 0,5 
mln woningen nodig. Er is debat nodig 
met welke ruimtelijke en fiscale maat-
regelen dit mogelijk wordt gemaakt. Zo-
maar een paar (oude) ideeën:

- Rijk: Fiscale gelijkschakeling van 
huren en kopen

- Rijk: Van MIT naar MIRT – minder 
investeren in infrastructuur, meer in ge-
biedsontwikkeling

 - Rijk: Verschuiving van rijks- naar 
provinciale of regionale belastingen, of 
verdergaande decentralisatie van rijks-
middelen voor infrastructuur, gecombi-
neerd met een groter toepassingsgebied 
(ook ruimtelijke investeringen)

- Provincies/Regio’s: Afwegingen ma-
ken tussen investeringen in infrastruc-
tuur, exploitatiebijdragen openbaar ver-
voer en grondkostenbijdragen

- Regio’s: afschaffen van omslagfond-
sen waarbij per nieuwbouwwoning moet 
worden bijgedragen aan groen en infra, 
maar deze kosten ten laste te laten ko-
men van alle inwoners en ondernemers 
in een regio

- Gemeenten: De hoogte van het 
staangeld (parkeergelden en parkeer-
vergunningen) voor auto’s in de publieke 
ruimte relateren aan de gemiddeld per 
woning beschikbare openbare ruimte in 
een buurt.

Léon Groenemeijer is werkzaam bij 
ABF Research als onderzoeker en 
adviseur. 
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samenhang is sterk afhankelijk van het 
onderwerp van beschouwing. Hoe groot is de 
metropool? clustert de bijdragen die zich 
richten op de analyse en het gebruik van de 
verschillende schaalniveaus die in de metro-
pool belangrijk zijn. Opvallend daarin is dat bij 
vrijwel alle bijdragen het dogma van het 
planologisch Randstad-concept is verlaten.

HOE GROOT 
IS DE

METROPOOL?
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Sinds het ‘ontdekken’ van de (mega)stedelijke regio hebben 
planologen en andere deskundigen gepleit om ruimtelijke 
problemen op dat schaalniveau aan te pakken. Territoriale 
eenheden met historisch gegroeide grenzen zijn onvoldoende 
in staat geacht om antwoord te geven op typische metropool-
opgaven zoals verstedelijking en transportinfrastructuur.

Metropoolvorming en 
bestuurlijke vorm

David Evers

HOE gROOT is DE METROPOOL?

Ook in de Randstad is er gekeken 
of bestuurlijke grenzen meer in lijn ge-
bracht kunnen worden met de ruimte-
lijke realiteit om de ‘bestuurlijke drukte’ 
te verminderen. De reeks (deels misluk-
te) initiatieven is opvallend: stadspro-
vincie, noord/zuidvleugel, WGR+, Delta-
metropool, Randstadprovincie. Betekent 
het gebrek aan bestuurlijke eenheid een 
bedreiging voor de concurrentiepositie 
van de Randstad?

Deze vraag geldt echter niet alleen 
voor de Randstad: de meeste metropool-
regio’s worstelen met hun bestuurlijke 
grenzen bij ruimtelijke ordeningsvraag-
stukken zoals het behoud van open 
ruimte en het optimaliseren van het 
regionale openbaarvervoersnet. Deze 
vraagstukken kunnen best worden be-
schouwd als problemen van collectieve 
actie (bijvoorbeeld prisoner’s dilemma 
en tragedy of the commons) waarvoor 
meerdere oplossingen denkbaar zijn. 

Uit een verkennend onderzoek naar 
de situatie in de Vlaamse Ruit, Rhein-
Ruhr, Londen en San Francisco blijkt 
dat deze collectieve actie problemen in 
de praktijk op drie manieren worden 
opgelost: (1) hiërarchie (dat wil zeggen 
topdown regelgeving), (2) marktwerking 
en/of (3) samenwerking. Meestal wordt 
een combinatie of tussenvorm toege-
past. Daarnaast wordt er ook gesproken 

over het creëren van nieuwe territoriale 
eenheden die beter aansluiten met de 
ruimtelijke realiteit, zoals het instellen 
van een metropoolregio of regionale ver-
voersautoriteit. Dit wordt vaak voorge-
steld om vooral hiërarchische strategie-
en mogelijk te maken. De bevindingen 
worden in onderstaande tabel samenge-
vat.

Uit de vijf casestudies blijkt dat er 
geen gouden regel bestaat voor welke 
oplossing het meest effectief is – in En-
geland heeft het Green Belt beleid goed 
gewerkt, maar dit is in België volledig 
mislukt. De casestudies laten ook zien 
dat het soort oplossing (hiërarchie, 
marktwerking en samenwerking) dat 
in een (mega)stedelijke regio wordt toe-
gepast niet per se samenhangt met het 
bestuurlijke stelsel. Men zou kunnen 
verwachten dat unitaire staten zoals 
de UK (en in mindere mate Nederland) 
vaker hiërarchie toepassen, maar dat 
wordt niet door de empirie bevestigd. 
Soms worden verschillende oplossingen 
in één casus toegepast (bv. zowel hië-
rarchie als marktwerking in Bay Area 
open ruimte). Ook blijken het juridisch 
systeem (continental vs. common law) 
en de heersende politieke cultuur niet 
direct samen te hangen met het oplos-
singstype.

Wat is er wel belangrijk voor succes? 

Een van de bevindingen is dat het aan-
tal en soort (publiek/privaat) partijen 
die erbij betrokken zijn er toe doen. Met 
OV in zowel de UK als VS is er sprake 
van vele concurrerende aanbieders die 
elkaar in de weg staan, wat strategische 
programmering op regionaal niveau be-
lemmert, terwijl in de verdeelde en ge-
fragmenteerde België voortgang wordt 
geboekt, deels omdat er slechts één nati-
onale (nog publieke) aanbieder is. 

Daarnaast blijkt lokaal draagvlak 
essentieel. Dit is een belangrijke reden 
voor de succesvolle Londen Green Belt, 
de mislukte Brusselse Green Belt en het 
gedeelde succes van het Groene Hart. 
Identiteit is een belangrijke factor bij 
draagvlak. Het is daarom aanbevelings-
waardig om niet teveel in te zetten op 
(het creëren van) een bestuur op een ni-
veau dat de burger niet herkent, zoals 
de Vlaamse Ruit of Rhein-Ruhr, maar 
aan te sluiten op historische eenheden. 
Verder blijkt dat het veranderen van 

bestuurlijke grenzen, bijvoorbeeld met 
het in het leven roepen van een metro-
poolbestuur, nieuwe bestuurlijke coör-
dinatieproblemen veroorzaakt. Dit heeft 
problemen in de UK opgeleverd door een 
verslechtering van samenwerking met 
de gemeenten buiten groter Londen. 

De gevonden complexiteit en diver-
siteit tussen en binnen casestudiege-
bieden bevestigen dat problemen in de 
(mega)stedelijke regio maatwerk verei-
sen. Dit mag echter niet worden gezien 
als een pleidooi voor marktwerking of 
samenwerking. Hiërarchie blijft een be-
langrijk middel. Gegeven de omvang van 
de megaregio’s en de politieke macht er-
van moet dit in de meeste gevallen van 
de nationale overheid komen. Deze con-
clusie strookt niet met het heersende 
discours om zaken op regionaal schaal-
niveau te organiseren of aan de samen-
leving over te laten. 

Regio Bestuurlijke hervorming Regionaal OV  Bescherming open ruimte 
Randstad Verschillende en meestal mislukte 

pogingen om regionaal bestuur op 
niveau van Noord/Zuid vleugel, 
stadsprovincie, Randstadprovincie. 

Geen Randstadniveau OV systeem of 
coördinatie (hiërarchie). NS is de facto 
vervoersaanbieder op Randstadniveau. 
Stadsregio’s werken samen voor eigen 
net (samenwerking).  

Gemengd succes in bescherming groene 
hart en sturing verstedelijking 
(hiërarchie). Soms weerstand lokale 
politiek. 

Londen en 
South East 

Sterk regionaal bestuur voor Londen 
ingesteld. Gaat ten koste van 
samenwerking met groter regio. 
Andere regio’s minder succesvol.  

Moeite om OV met de vele betrokkene 
partijen te verbeteren en een 
infrastructuur en ruimtelijke 
ontwikkeling af te stemmen 
(marktwerking). 

Green Belt (hiërarchie) gezien als 
succes. Een belangrijke reden is het 
steun van lokale partijen.  

Rhein-Ruhr Geen sprake van bestuur op RR 
niveau, sterke institutionele 
obstakels. Ruhrgebiet heeft wel 
bestuur maar weinig macht. 

Regionale autoriteit waarin gemeenten 
samenwerken heeft veel zeggenschap 
over nieuwe infrastructuur 
(samenwerking). Wordt als succes 
beschouwd.

Emscher Park (samenwerking) gezien 
als een succes voor ontwikkeling open 
ruimte. Maar het verstedelijkingsdruk is 
minder dan in Randstad en Londen.  

Vlaamse
Ruit

Succesvol instelling van deelstaten 
met veel macht die passen bij 
identiteit, dwz de taalgrenzen. Dit 
maakt samenwerking soms lastig.  

Stapsgewijze benadering 
(samenwerking) wordt als succesvol 
beschouwd gezien de institutionele 
complexiteit. 

Green Belt rondom Brussel en ander 
beleid voor open ruimte niet als 
succesvol beschouwd (hiërarchie). 

Bay Area Zwakke coalitie van gemeenten op 
regioniveau. Geen steun voor een 
bestuur op dit niveau, zelfs onder 
planologen.

Aanbieders werken niet samen 
(marktwerking) ondanks bestaan van 
regionale autoriteit (hiërarchie). 

Gemeenten trekken onvoldoende samen 
op om ruimte open te houden 
(marktwerking). Maar natuur wordt wel 
goed beschermd (hiërarchie).

David Evers is senior onderzoeker 
ruimtelijke ordening bij het Planbu-
reau voor de Leefomgeving, afdeling 
ruimtelijke ordening en leefkwaliteit.
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De Nederlandse naoorlogse ruimtelijke ordening heeft veel 
steken laten vallen en het grote aantal files zijn een gevolg 
hiervan. In Zwitserland staan daarentegen  vrijwel geen fi-
les als gevolg van woon-werkverkeer. 

Leren van Zwitserland 
Arjan Harbers

HOE gROOT is DE METROPOOL?

De Zwitserse overheid zet al jaren in 
op het openbaar vervoer en koppelt haar 
ruimtelijke ordening hieraan. Dit beleid 
wordt ondersteund door fiscale maatre-
gelen en secundaire arbeidsvoorwaar-
den die het onaantrekkelijk maken om 
op grote afstand van het werk te wonen. 

We bestrijden Nederland files met 
rijstrooksignalering, spitsstroken, car-
poolstroken en wellicht rekeningrijden. 
Dit verlicht het fileprobleem hooguit tij-
delijk, een oplossing is het niet. De weg-
capaciteit is eindig en het autoverkeer 
neemt jaarlijks met enkele procenten 
toe. Recent is veel onderzoek gedaan 
naar regio’s met fileproblemen vergelijk-
baar met de Randstad, een spiegeling 
aan een vergelijkbare regio met nauwe-
lijks files, zoals het Zwitserse Mittelland 
is echter nooit gemaakt. Mittelland be-
slaat grofweg Zwitserland ten noorden 
van de Alpen, telt 5,5 mln inwoners en 
is ook polinucleair netwerk van middel-
grote steden. In Zwitserland staan voor-
namelijk files bij wegwerkzaamheden, 
ongevallen of op zondagavond op we-
gen uit de Alpen naar de steden. Zowel 
het autobezit als het -gebruik zijn veel 
goedkoper dan in Nederland, een trein-
kaartje is wezenlijk duurder. De snel-
weglengte per persoon is gelijk in beide 
landen. Verklaringen voor het geringe 
aantal files moeten gezocht worden in 
het landschap, de ruimtelijke ordening 
en de cultuur.

Landschap
Het Zwitserse landschap van bergen 

en dalen is van grote invloed op de ste-
delijke structuur. Infrastructuur wordt 
van oudsher parallel aan de rivieren 
gebouwd, zodat weinig hoogteverschil-
len overwonnen hoeven te worden. De 
verstedelijking is lineair omdat ze in 
eerste instantie plaatsvindt in de dalen. 
Niet alleen de opeenvolgende steden lig-
gen op één lijn, ook de steden hebben 
lineaire vormen. De ontstane verstede-
lijkingsvorm is zeer efficiënt voor het 
openbaar vervoer en in hoge frequentie 
te ontsluiten door één doorgaande lijn 
met daarop verdeeld een aantal hal-
tes. In het vlakke Nederlandse land-
schap liggen steden ook van oorsprong 
aan rivieren, maar wegen hoefden niet 
noodzakelijk in het “dal” te worden aan-
gelegd, dus zijn er hier weinig lineaire 
verstedelijkingsstructuren. 

Ruimtelijke ordening
Waar het in Zwitserland logisch was 

om verstedelijking aan spoorlijnen te 
linken is dat hier niet zo: tientallen ker-
nen met enkele tienduizenden inwoners 
in de Randstad ontberen treinverkeer. 
In Zwitserland ligt vrijwel iedere kleine 
kern aan een spoorlijn. De Nederlandse 
afhankelijkheid van het, in Zwitserland 
niet bestaande, actieve grondbeleid voor 
de gemeentelijke financiën stimuleert 
stedelijke uitbreiding. In Zwitserland 
profiteert de agrariër van de waarde-
stijging als landbouwgrond een woonbe-
stemming krijgt en mag landbouwgrond 

alleen onder agrariërs worden verhan-
deld, dit voorkomt speculatie. Door zijn 
compactere verstedelijking zijn er in 
Zwitserland in principe kortere afstan-
den binnen de kernen en minder be-
hoefte aan mobiliteit. Stadsuitbreiding 
wordt tegengewerkt door de landbouw-
lobby; er moet genoeg landbouwopper-
vlakte zijn om de Zwitsers van lokale 
landbouwproducten te voorzien. 

Rondom de Zwitserse grote steden is 
sinds de jaren ‘80 fors gebouwd aan het 
S-Bahn netwerk, langs de stations staan 
hoge dichtheden kantoor- en woongebou-
wen, terwijl hier kantoren langs snelwe-
gen staan en kantoorgebouwen zelfs bij 
grote intercity stations verpieteren. 

De Zwitserse ruimtelijke ordening is 
eigenlijk niets nieuws en gaat precies 
volgens het boekje zoals dat hier ook be-
kend is!

Cultuur
In Zwitserland reizen veel men-

sen die hier met de auto zouden reizen 
met het openbaar vervoer. In de modal 
splits valt op dat de Zwitser voor het 
woon-werkverkeer tweemaal en in het 
zakelijke verkeer zelfs ruim driemaal 
zoveel afstand met de trein aflegt. Ver-
der woont  de Zwitser op gemiddeld 12 
km en de Nederlander op 18 km van zijn 
werk. Dit kan te maken hebben met de 
flexibelere arbeid- en woningmarkt in 
Zwitserland, waardoor men eerder werk 
en wonen op elkaar afstemt. Bovendien 
zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden 
in Zwitserland beperkt; reiskostenver-
goeding voor woon-werkverkeer is uit 
den boze en opmerkelijk is de afwezig-
heid van auto’s van de zaak. 

Toepassing op Nederland
De Zwitser ervaart gemiddeld per 

persoon de helft van het aantal files als 
de Nederlander. Een grote afstand tus-
sen steden werpt een drempel op om te 
pendelen, dat verklaart een deel van de 
Zwitserse fileluwte. De modal splits en 

de ruimtelijke ordening in Zwitserland 
laten zien dat Nederland kansen liet 
liggen om congestie te voorkomen: tal-
loze woningen en werkplekken verrezen 
op plekken waar openbaar vervoer geen 
reële optie is en het flankerende fiscale 
beleid is amper gericht op een modal 
shift richting openbaar vervoer. Ver-
der is de kwaliteit van de open ruimte 
slecht benut: de kustlijn is min of meer 
onbebouwd en de bufferzones zijn wei-
nig zichtbaar. Daarnaast heeft het ta-
boe op bandsteden geleid tot introverte 
woonwijken, wat efficiënte koppeling 
van verkeer en mobiliteit belemmert. 
Deze gemiste kansen bieden nog wel 
mogelijkheden voor de toekomst. Het 
ministerie van I&M stuurt in zijn Struc-
tuurvisie Infrastructuur en Ruimte aan 
op een integrale benadering van infra-
structuur en ruimte. Met het opheffen 
van de rijksbescherming voor bufferzo-
nes dienen zich kansen aan voor lineaire 
verstedelijking langs railinfrastructuur. 

Het Zwitserse beleid – gericht op 
compacte verstedelijking en openbaar 
vervoer – wordt succesvol topdown inge-
zet, gesteund door een ruim draagvlak 
onder de bevolking: die heeft de rijks-
overheid, o.m. via verkiezingen en re-
ferenda, het mandaat gegeven om zich 
te laten ‘betuttelen’. Misschien in Ne-
derland ondenkbaar, maar wellicht toch 
– met een halvering van de files in het 
vooruitzicht – de overweging waard. Dit 
beleid betaald zich ook terug in de leef-
kwaliteit: Bern, Genève en Zürich be-
horen tot de top tien van steden met de 
hoogste leefkwaliteit. Nederland scoort 
pover: alleen Amsterdam staat in de top 
50. 

Arjan Harbers is stedenbouwkundige 
en oprichter van bureau Topotronic. 
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Het met multimodale knooppunten verbinden van infra-
structuur en ruimtelijke ontwikkeling bevordert het creë-
ren van duurzame en competitieve stedelijke regio’s. In Ne-
derland worden de kansen op dit gebied nog onvoldoende 
gegrepen.

Corridorvisie als inte-
graal planningsinstru-
ment 

Thijs van Spaandonk, Katharina Hagg & 
Rick ten Doeschate

HOE gROOT is DE METROPOOL?

De introductie van Programma 
Hoogfrequent Spoor (PHS), de groeien-
de relevantie van de regionale schaal en 
de decentralisatie van het ruimtelijke 
beleid vragen om regionale gebiedsvi-
sies die in beeld brengen hoe mobiliteit 
en ruimte te koppelen en de potentiele 
betekenis van PHS voor de ruimtelijke 
ontwikkeling tonen. Regionale en lokale 
overheden moeten overtuigd raken van 
het belang van een goede gebiedsvisie 
op het niveau van corridors van spoor- 
én snelweg en ze moeten instrumenten 
krijgen om in de toekomst samen met de 
stedenbouwkundige discipline zelf ge-
biedsvisies op te stellen.

Kansen voor de toekomst
Nederland functioneert steeds meer 

als één netwerkstad waar steeds meer 
delen van het land onderdeel uitma-
ken; de Deltametropool breidt zich rich-
ting van Brabantstad, de KAN regio en 
Zwolle, onderdeel van een internatio-
naal stedelijk netwerk waarbinnen niet 
afstand maar tijd maatgevend wordt. 
Met de verhoging van de frequentie en 
de snelheid van het treinvervoer, de ver-
betering van de koppeling tussen weg 

en spoor en het concentreren van voor-
zieningen rondom knoop-punten komen 
meer woon-, werk-, en recreatieplekken 
dicht bij elkaar te liggen.

Corridorvisie is wenselijk
‘Nederland als netwerkstad’ is niet 

nieuw. Binnen de vereniging Deltame-
tropool is ‘knooppunten’ één van de drie 
inhoudelijk pijlers. De vraag hoe knoop-
punten een bijdrage kunnen leveren aan 
stedelijke en programmatische vraag-
stukken wordt echter nog maar mond-
jesmaat behandeld. Er blijven zowel op 
regionale schaal, als op de schaal van de 
knoop kansen gemist. 

Het opstellen van een corridorvisie 
kan daarin verandering aanbrengen. Op 
hoofdlijnen houdt dit het volgende in:

- Integrale benadering van de net-
werken: landschap, stedenbouw, mobili-
teit, economie op verschillende schaalni-
veaus, zowel een ruimtelijke strategie 
op regionaal netwerkniveau als op de 
specifieke ruimtelijke en programma-
tische uitwerking van de knopen zelf.

- Aansturing op de programmatische 
diversiteit tussen de verschillende (mul-
timodale) knopen en voorkomen van 

‘Knooppuntkannibalsime’.
- Slimme programmatische mix van 

woon-, werk en recreatieve plekken ter 
voorkoming dat treinen en metro’s in de 
spits in een richting vol en in de andere 
leeg zijn. Met driedubbel gevolg: betere 
bereikbaarheid van de voor-zieningen, 
beter gebruik en een betere bezetting 
van het openbaar vervoer.

- Gebaseerd op een analyse van 
de maatschappelijke, economische en 
ruimtelijke dynamiek van een gebied, 
met grote voordelen op het gebied van 
duurzaamheid. 

Het maken van een corridorvisie
Bij het maken van een corridorvisie 

staan vier opgaven centraal:
1. Inventariseer de betreffende corri-

dor: analyse van geologische, landschap-
pelijke, stedelijke, demografische en so-
ciaal-economische lagen en de interactie 
hiertussen. Analyse van de bestaande 
plannen op en rondom de corridor. Ana-
lyse van de lokale dynamiek; historische 
ontwikkelingen, huidige situatie en 
prognoses.

2. Concrete programmatische en 
ruimtelijke gebiedsvisie: Maken van een 
driedimensionale dynamische ontwik-
kelingsmatrix – op de assen; ontwikke-
lingsmogelijkheden, ontwikkelingsdruk 
en ruimtelijke ambities – onderscheiden 
in korte-, middellange- en lange termijn. 
Gebiedsvisie opstellen regionaal en lo-
kaal niveau, met aandacht voor korte- 
(quick wins), middellange- en lange ter-
mijn en de identiteit van de knopen.

3. Strategie maken hoe tot realisatie 
te komen en spelregels maken voor de 
lange termijn. Kijk naar internationale 
voorbeelden zoals Hong Kong, Japan, 
Stockholm en Singapore.  Welke instru-
menten zet de overheid in op gemeente-
lijk-, regionaal-, provinciaal – en natio-
naal niveau?

4. Ontwerpgerichte ingrepen om de 
potentie en ruimtelijke kwaliteit van de 
knopen en omgeving te verbeteren. Let 

op de combinatie van het oplossen van 
de logistieke programma- en vervoers-
knoop, het ontwerpen van verblijfsruim-
te en hechting van de knoop in het ste-
delijk en/of landschappelijk weefsel. 

Daarbij zijn drie aspecten van groot 
belang. 

• Het ontwerp/ verhaal: er moet een 
overtuigend beeld ontstaan op basis van 
diepgaande analyse en lokale kennis in 
samenwerking met andere disciplines, 
burgers, overheden en bedrijven. 

• De strategie en het programma: 
moeten robuust en flexibel zijn, met 
duidelijke prioriteiten en gangmakende 
projecten terwijl er openheid voor initi-
atieven blijft. 

• Het proces: welke partijen moeten 
betrokken worden, wie is projecteige-
naar, hoe functioneert de samenwerking

Multidisciplinair team
Een dergelijke visie kan alleen opge-

steld worden door een multidisciplinair 
team: stedenbouwkunde, mobiliteit, 
land-schapsarchitectuur en ruimtelijke 
economie/geografie moeten samenko-
men. Betrokkenheid van alle stakehol-
ders is van belang: verschillende over-
heden op regionaal en lokaal niveau: 
gemeentes, provincies en Rijk, ontwik-
kelaars, vervoerders en grondeigenaren. 
De visie doet uitspraken over de pro-
grammatische afstemming, de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit en het ontwerp van 
de infrastructuur. Het doet niet alleen 
voorstellen voor de samensmelting van 
stad, land en mobiliteit, maar brengt 
ook de verschillende partijen bij elkaar 
door middel van de communicatieve taal 
van het ontwerp. Op die manier dragen 
corridorvisies bij aan een duurzamere 
en economisch competitievere Deltame-
tropool.

Thijs van Spaandonk, Katharina Hagg 
en Rick ten Doeschate zijn werkzaam 
bij VenhoevenCS.
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Op de lange termijn stijgt het zeewater en daalt en verzilt 
het Groene Hart. Op zeer lange termijn lijkt een geleidelij-
ke verplaatsing van de Randstad in oostelijke of zuidelijke 
richting tot de mogelijkheden te behoren. Echter, een vlucht 
richting zee betekent veel minder kapitaal verlies en sluit 
aan bij de Nederlandse cultuur. Aangezien grote gebeurte-
nissen hun schaduw vooruitwerpen lijkt het zinvol hierover 
door te fantaseren. 

Voorstel tot een compacte 
en klimaatbestendige 
Metropool Holland achter 
de duinen  

Joop B. Buunk

HOE gROOT is DE METROPOOL?

De duinen langs de Zuidvleugel van 
de Randstad kunnen op den duur ge-
makkelijk met enkele kilometers ver-
breed worden. Niet om, zoals de heer 
Schrijnen voorstelt, op de nieuwe duinen 
een fietspad aan te leggen, maar om hier 
op termijn hoogwaardige verstedelijking 
te laten plaatsvinden. Het Groene Hart 
wordt langzaam aan de natuur terugge-
geven. Deels door het onder water te zet-
ten, deels door moeras-,  veenvorming en 
verbossing, met veel mogelijkheden voor 
recreatie en drijvend wonen. Wanneer 
voor dit zeer lange termijn perspectief 
gekozen wordt, betekent dit dat de Hol-
landse Metropool niet vergroot wordt 
met uitlopers, maar verkleind wordt 
naar de zone Rotterdam-Den Haag-Am-
sterdam. Alleen dan ontstaat voldoen-
de dichtheid en compactheid voor een 
grootstedelijke duurzame ontwikkeling.

Toelichting
Nog niet zo lang geleden koersten 

we aan op de vorming van de Randstad 
Metropool. De Regio Randstad bracht in 
2004 de visionaire studie een Economi-
sche Strategie Randstad uit. In de struc-
tuurvisie Randstad 2040 werd echter op 
grond van de RPB studie “vele steden 
maken nog geen Randstad” geconclu-
deerd dat de massa van de Randstad te 
verspreid is om als één samenhangend 
stedelijk milieu met bijbehorende agglo-
meratievoordelen te kunnen functione-
ren. Ook de conclusie uit de studie “New 
Economic Geography, Empirics, and 
Regional Policy van het CPB uit 2005 
“Agglomeration is local. It is most pro-
nounced at a sub provincial scale” wijst 
in die richting. Wil men agglomeratie-
voordelen oogsten dan is een compactere 
Randstad gewenst. 

Natuurlijk kan men ook de ambitie 
om een (grotere) metropool dan de hui-
dige Metropool Amsterdam te realiseren 

laten schieten, een standpunt dat men 
ook in kringen van de vereniging Delta-
metropool hoort. Dit met het argument, 
dat we zonder een metropool van allure 
toch tot de rijkste landen van de wereld 
behoren en prettig wonen in onze poly-
centrische Randstad. Echter, uit recente 
studies van het Planbureau voor de leef-
omgeving blijkt dat een hoge dichtheid 
en grote massa in belangrijke mate onze 
concurrentiepositie bepalen, zowel bij 
onze export als bij het aantrekken van 
buitenlandse investeringen. 

Er zijn dus goede redenen om naar 
een kleinere Randstad te streven, maar 
dat is wensdenken; de feitelijke ontwik-
kelingen gaan in een heel andere rich-
ting en het is de vraag of het tij te keren 
is. De klimaatveranderingen waardoor 
het zeewater stijgt en het Groene Hart 
daalt en verzilt, scheppen echter nieuwe 
kansen en bedreigingen. Verbreding van 
de duinen scheppen nieuwe en aantrek-
kelijke mogelijkheden voor verstedelij-
king. Vernatting van het Groene Hart 
draagt bij aan een aantrekkelijk woon-
milieu, maar legt beperkingen op aan de 
ontwikkeling van de Randstad.

Dit schept kansen voor een zeewaart-
se ontwikkeling van de Randstad langs 
de as Amsterdam - Den Haag / Rotter-
dam. Een klimaatbestendig alternatief 
is een compacte ontwikkeling langs de 
as Amsterdam-Utrecht en verder naar 
het oosten en het zuiden. Dit levert ka-
pitaalverlies op en vooralsnog minder 
agglomeratievoordelen.

De klimaatverandering legitimeert 
daarom een zeewaartse strategie; blijft 
de vraag of het haalbaar is. Het aan-
trekkelijke woon- en werkklimaat, maar 
vooral de relatieve veiligheid, die wonen 
en werken achter en op de verbreedde 
duinen biedt, zullen hun werk moeten 
doen. Een zeewaartse ontwikkeling van 
de Randstad heeft als bijkomend voor-
deel dat het oogsten van agglomeratie-
voordelen om de volgende redenen meer 
nabij komt: 

- Voldoende massa en dichtheid voor 
agglomeratievoordelen komen in beeld

- De verkeersinfrastructuur is in de 
Noord-Zuid richting binnenkort sterk 
verbeterd (TGV!)

- Deze zone beschikt over de bekende 
hoogwaardige economische activa. 

Er zijn echter ook een aantal risico’s 
en onzekerheden:

- Onzeker is of de bedrijven en de be-
volking de geboden vestigingsmogelijk-
heden kiezen.

- Het risico is “the winner (Amster-
dam) takes all”; Rotterdam en Den Haag 
hebben wel kansen als niche-speler. Ook 
de kennis-as met de middelgrote steden 
Delft en Leiden kan een toplocatie zijn 
voor bepaalde internationale innovatie-
ve bedrijven en R&D&D. 

- De kurken van de Zuid-Hollandse 
economie, de topsectoren die groten-
deels behoren tot het Haven Industrieel 
Complex en de Greenports, vergen veel 
ruimte. Ruimtelijke inpassing is nu al 
een probleem en zou bij deze metropool-
strategie nog groter kunnen worden. De 
ruimtelijke mogelijkheden ten zuiden 
van de Maas veranderen er niet door.

- Meer factoren dan kwantiteiten als 
dichtheid en massa spelen een rol bij het 
creëren van agglomeratievoordelen. Dit 
schept onzekerheden.

Beleidsconsequenties
Deze lijken vooralsnog gering. De 

verbreding van de duinen zal wat ster-
ker aangezet moeten worden. Het bieden 
van een klimaatbestendig,  hoogwaardig 
grootstedelijk woon- en werkmilieu zal 
het werk moeten doen.

Joop B. Buunk is gepensioneerd bij de 
Provincie Zuid-Holland en nu werkzaam 
als zelfstandige zonder personeel.   
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De weerbare regio draait om een verandering van perspec-
tief binnen een context van minder kwantitatieve groei, op-
eenvolgende crisissen, minder overheidsmiddelen en min-
der geloof in maakbaarheid an sich. 

De weerbare regio
Helmut Thoele

HOE gROOT is DE METROPOOL?

Regio’s moeten daarom meer dan ooit 
doeltreffender en selectiever gebruik  
maken van bestaande kwaliteiten en 
van voor de hand liggende agglomeratie-
voordelen. Op basis van kennis uit het 
lopende traject willen we via gezamen-
lijke casestudies de volgende stap naar 
de toepasbaarheid en stapsgewijze ver-
betering van instrumenten en samen-
werking maken. 

Achtergrond
De weerbaarheid waarop het verhaal 

zich richt, is dan ook meer dan groeiver-
mogen en het faciliteren van kwantiteit. 
Een weerbare regio is een regio die ne-
gatieve economische schokken kan ver-
werken en bovendien in staat is in te 
springen op veranderingen in het mon-
diale economische krachtenveld. Orga-
niserend vermogen op samenwerking 
en het maximaal benutten van agglome-
ratievoordelen vergt een slimme positi-
onering binnen ruimtelijk-economische 
netwerken en een bijbehorend dooront-
wikkelend instrumentarium om onder-
scheidend te zijn in de concurrentie op 
de wereldmarkt. De huidige economi-
sche crisis test serieus de weerbaarheid 
van economieën. Vooral ook die van re-
gio’s, omdat sectorale specialisaties en 
al dan niet succesvolle locatiefactoren 
vooral op regionaal niveau hun weerslag 
hebben. 

Twee innovatieve deelonderzoe-
ken

Op dit moment kijken we op twee 
manieren naar innovatieve cross-overs 
tussen sectoren. Ten eerste naar skill-
gerelateerdheid tussen gedetailleerde 
sectoren behorend tot de regionale clus-
ters. Uit recent onderzoek blijkt dat 
menselijk kapitaal, vaardigheden en 
kennis de belangrijkste voorwaarden 
vormen voor groei door kruisbestuiving. 
Mensen ontwikkelen en verspreiden 
nieuwe kennis in een “open-innovatie” 
context, en passen het toe in individuele 
cases. Een diversiteit aan gerelateerde 
kennis zorgt voor de meeste nieuwe 
ideeën – meer nog dan witte jassen in 
een R&D-laboratorium. We meten ar-
beidsmobiliteit van werknemers en con-
cluderen zo welke sectoren met elkaar 
samenhangen, doordat ze een kennisba-
sis en skills delen. Hierdoor komen ook 
potentieel gerelateerde sectoren naar 
voren: sectoren die (nog) niet door toe-
leverings- of samenwerkingsrelaties be-
kend zijn. 

Een tweede manier om vernieu-
wende sectoren en functies in de regio 
te identificeren is door te kijken naar 
buitenlandse investeringen. Deze zijn 
veelal hoogwaardiger, want per definitie 
gesteund door een internationaal net-
werk met mobiele kenniswerkers en in 
groeisectoren, getuige risicovolle inves-
teringen buiten de eigen grenzen van 
multinationals. Ook hier kijken we naar 
kansrijke sector-functie combinaties.

Gezamenlijk geven de skill-gerela-
teerdheid van sectoren en de patronen 
van buitenlandse investeringen een 
goed beeld van de “gouden groeiranden” 
van sectoren en functies die aansluiten 
bij de bestaande regionale clusters. Het 
helpt de overheden en hun strategische 
partners om specifieker te kiezen, com-
plementariteit binnen de regio te inven-
tariseren en concurrentie op FDI-gebied 
van de regio met andere regio’s in Eu-
ropa te duiden. Naast deze informatie-
behoefte, zal een brede discussie ook 
vooral in moeten gaan op de regionale 
beleidsinitiatieven die aansluiten bij de 
gevonden relaties.

Instrumenten
Uitkomsten uit de 2 benaderingen 

laten zien welke sectoren groeipoten-
ties hebben en welke sectoren beper-
kingen ondervinden in hun groei in een 
gewenste richting; maar ook op welke 
sectoren regio’s zich moeten richten bij 
het aantrekken van buitenlandse inves-
teringen (en uit welke regio’s) om kans-
rijk te zijn. Uit de twee studies komt 
verder naar voren dat regio’s beleidsin-
strumenten specifieker kunnen uitbou-
wen en toepassen, zoals beleid gericht 
op broedplaatsen, een internationaal in-
gebedde regionale kennis- en innovatie-
infrastructuur op verschillende niveaus, 
(internationale) bereikbaarheid gekop-
peld aan regionale TOD-structuren, het 
aanbieden van hoogwaardige ruimte, 
gerichte acquisities die uitgaan van de 
kennisrijke segmenten (DBI) en huidige 
aanwezige skills en het aanbieden van 
goede woon-, werk- en recreatiemilieus 
voor meer kennisintensieve sectoren en 
functies. Twee belangrijke beleidsfunc-
ties betreffen ten eerste kwalitatief ar-
beidsmarktbeleid (zoals het afstemmen 
van opleidingen en de arbeidsvraag van-
uit bedrijvigheid) en valorisatiebeleid 
(het concreet toepassen van in kennisin-
stellingen ontwikkelde kennis). 

Een beleidselement waar niet alleen 
de provincie, maar alle regionale samen-
werkingsverbanden voor moet staan is 
het stimuleren van de dialoog, het tot 
stand brengen van nieuwe coalities in de 
regio van markt-, bestuurs- en kennis-
partijen, dat een uitwerking moet heb-
ben op verschillende schaalniveaus. Bin-
nen Zuid-Holland (b)lijkt bijvoorbeeld 
potentieel voor een vruchtbare kruis-
bestuiving tussen gerelateerde sectoren 
en functies, op regionale schaal, tussen 
het noordelijke deel van de provincie dat 
meer gericht is op dienstverlening, ICT 
en life-sciences, en het zuidelijke deel 
dat meer gericht is op waterbouw, trans-
port, en chemie. Tevens moet er goed 
nagedacht worden over de aansluiting 
van het noordelijke deel bij Noordvleu-
gel-clusters. En nog verder weg moet in 
de juiste netwerken worden ingehaakt: 
de clusters in Eindhoven, nationale in 
het topsectorenbeleid, iEuropees bij 
zich massaal smart-specialiserende to-
pregio’s, en mondiaal in waardeketens, 
FDI- en kennisnetwerken. In de huidige 
netwerkeconomie opereert geen enkele 
regio meer in isolatie – het zoeken van 
schaalvoordelen door aansluiting bij an-
deren is een ‘slimme specialisatie-optie”.  

Samenwerking in de Deltametro-
pool

De spelers in de Deltametropool moe-
ten hun rol in deze vraagstukken beter 
oppakken en zich inbrengen in concrete 
pilots om – door de bril van weerbaar-
heid – opnieuw naar hun gebied en 
netwerk te kijken. Daarvoor is samen-
werking nodig; met marktpartijen, over-
heden en kennisinstellingen. Met wie, 
hoe, waar, waarmee, waarom (niet)? 

Helmut Thoele is senior stedenbouw-
kundige bij de Provincie Zuid-Holland.
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Metropolen nemen verschillende vormen aan: van een uit-
dijende stad waarin kleinere omliggende steden geleidelijk 
onderdeel worden van de metropool (‘incorporatiemodel’), 
tot een constellatie van kleinere en middelgrote steden die 
samen een metropoolregio vormen (‘fusiemodel’). 

Metropoolvorming in de 
praktijk: metropolitane 
strategieën in Europa 

Koen Hollander,  Marloes Hoogerbrugge &
Evert Meijers

HOE gROOT is DE METROPOOL?

De dominante verschijningsvorm van 
de metropool is steeds meer die van een 
netwerk van steden. Metropoolvorming 
brengt nieuwe vraagstukken met zich 
mee, vraagstukken die per dimensie 
verschillen, evenals de manier waarop 
Europese steden hiermee omspringen. 

Om processen van metropoolvorming 
inzichtelijk te maken heeft EMI een 
enquête gehouden onder Europa’s hon-
derd grootste metropolitane regio’s. Een 
eerste inzicht werd aangevuld met een 
casestudies waarvoor een groot aantal 
lokale stakeholders is geïnterviewd. De 
casestudies zijn: Linköping-Norrköping 
in Zweden, Porto in Portugal, Tri-City 
Regio (Gdansk, Gdynia, Sopot) in Polen, 
Milaan in Italië, Metrpolregion Mittel-
Deutschland (o.a. Leipzig-Halle-Dres-
den) en de Metropoolregio Rotterdam-
Den Haag.

Metropolitane strategieën
In de casestudies stond de metropo-

litane strategie centraal, soms expliciet 
aanwezig in de vorm van beleidsdocu-
menten, soms meer impliciet. Gekeken 
is hoe deze strategieën de ruimtelijk-
functionele, culturele en institutionele-
bestuurlijke integratie binnen de regio 

bevorderen. 
De functionele dimensie richt zich 

op o.a. integratie van de arbeidsmarkt, 
voorzieningengebruik en handelsrela-
ties tussen bedrijven. De afstand tus-
sen steden en de massa van die steden 
zijn sterk bepalend voor de mate waarin 
steden functioneel met elkaar verweven 
zijn. Metropolen van het ‘incorporatie-
model’ zijn doorgaans sterker functio-
neel verweven dan steden in metropolen 
van het ‘fusiemodel’. Vaak is het activi-
teitenpatroon van bewoners in het ‘fu-
siemodel’ nog gericht op de centrale stad 
en kris-kras verplaatsingen beperkt, 
dus is integratie een issue. Vraag is 
welke mate van integratie nagestreefd 
dient te worden? 

Naast expliciet beleid, zoals infra-
structuurontwikkeling en OV-systemen, 
is vaak sprake van impliciet beleid. Zo 
opende de universiteit van Linköping 
een campus in de buurstad Norrköping 
en is de Metropoolpas van Rotterdam en 
Den Haag ook een goed voorbeeld. 

De culturele dimensie richt zich op 
de identiteit van de metropool en de 
mate waarin men bewoners en bedrij-
ven zich onderdeel voelen van de regio. 
Hoe sterker de culturele integratie, 

hoe eenvoudiger de samenwerking. De 
meeste Europese metropolen kennen 
geen sterke rivaliteit, een gedeelde re-
gionale identiteit is echter nog ver te 
zoeken. Metropolen richten zich voor-
namelijk op externe profilering en niet 
zozeer op interne profilering, deels om 
de lokale identiteit te behouden en geen 
regionale identiteit op te dringen, deels 
omdat ze verwachten dat de externe re-
gionale profilering vanzelf ‘landt’ en de 
lokale identiteit vervangt. Steden weten 
dat een sterk merk goed is om interna-
tionale bedrijven aan te trekken en de 
regio op de kaart te zetten. Zo hebben 
de Zweedse steden Linköping en Nor-
rköping een gedeelde business club van 
de vier profsportclubs.

De institutionele dimensie richt zich 
op het vraagstuk van metropolitan go-
vernance. Dit blijkt ingewikkeld: be-
stuurlijke samenwerking vindt voor-
namelijk op vrijwillige basis plaats. 
Sommige steden ontwikkelen regionale 
projecten samen, maar een metropoolre-
gio met een juridische basis is schaars. 
Dit komt onder andere door de instituti-
onele fragmentatie, zichtbaar in bijvoor-
beeld Milaan, waar veel verschillende 
overheidslagen betrokken zijn bij en al 
meer dan 200 gemeenten onderdeel zijn 
van de regio. Opvallend is de rol van 
politieke leiders in het bestuurlijke pro-
ces. De burgemeesters van Den Haag 
en Rotterdam maken zich sterk voor 
een succesvolle metropoolregio, terwijl 
hun collega’s in Gdansk en Gdynia con-
tinu met elkaar in conflict zijn, zodat er 
binnen deze regio twee ‘metropolitan 
authorities’ zijn opgericht! Steden met 
verschillende economische sectoren vin-
den samenwerking eenvoudiger, omdat 
ze elkaar niet beschouwen als concur-
renten. Steden met een complementair 
karakter kunnen profiteren van elkaars 
nabijheid. Steden met een sterk over-
eenkomstig economisch profiel hebben 
meer moeite met samenwerking, zoals 
blijkt in de Tri-City Region in Polen 

waarbij Gdansk een containerterminal 
ontwikkelt terwijl de capaciteit van de 
terminal in het op 15 kilometer gelegen 
Gdynia volstrekt onderbenut blijft. Bei-
de steden stellen het lokale belang voor 
het regionale belang. Een goed functi-
onerend regionaal vereveningsmecha-
nisme waarbij winst maar ook verlies 
gedeeld wordt, ontbreekt hier evenals in 
veel andere regio’s. Hoe kosten en baten 
te verdelen in win-lose situaties? 

Conclusie en stellingen
Er is geen ‘one-size-fits-all’ policy 

voor metropolen. De metropolitane stra-
tegie moet gericht zijn op (functionele) 
relaties die er al zijn en niet blijven han-
gen in bestuurlijke vraagstukken. Daar-
naast is het belang van culturele dimen-
sie vaak nog onderbelicht terwijl juist 
deze de regio kan versterken door de 
regio in de ‘mental maps’ van de bewo-
ners en bedrijven te krijgen: zij moeten 
de potentie van de regio inzien en ont-
dekken dat zij gebruik van elkaar kun-
nen maken. Samen kunnen steden een 
kritische massa vormen die van belang 
is om topvoorzieningen, topsectoren en 
een gevarieerd aanbod van woningen 
aan kan trekken. Door krachten te bun-
delen kunnen metropolen elkaars po-
tentieel optimaal benutten. Grote vraag 
bij metropoolvorming is hoe regio’s in 
een opwaartse spiraal van functionele 
integratie-culturele integratie-bestuur-
lijke integratie-functionele integratie 
etc. kunnen komen. Samenwerking zal 
in ieder geval moeten inhouden dat dui-
delijke keuzes en afwegingen gemaakt 
moeten worden. 
Koen Hollander is assisten program-
mamanager bij het European Metropo-
litan network Institute (EMI). 
Marloes Hoogerbrugge is als junior 
onderzoeker werkzaam bij EMI. 
Evert Meijers is senior onderzoeker 
bij de sectie Stedelijke en Regionale 
Ontwikkeling van het onderzoeksinsti-
tuut OTB, TUDelft.
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In mijn visie moet alle ruimtelijke ordening inspelen op na-
tuurlijke sociaaleconomische en demografische bewegingen. 
Zij brengt op flexibele wijze – top-down én bottom-up - struc-
tuur aan in wat zich ontwikkelt en verbetert de randvoor-
waarden voor verdere ontwikkeling. 

Metropoolvorming in 
Nederland en Noord-West 
Europa

Joost P. van Iersel

HOE gROOT is DE METROPOOL?

Deze randvoorwaarden moeten wor-
den geïnspireerd door verwachtingen 
voor de toekomst en door doelstellin-
gen die daaruit afgeleid worden. De vi-
sie moet een gebied met een kritische 
massa betreffen, d.i. een voldoende 
omvangrijk gebied, waarin een aantal 
belangrijke, toekomstgerichte econo-
mische en maatschappelijke functies 
zelfstandig ten uitvoer kunnen worden 
gelegd en ambities met succes kunnen 
worden waargemaakt. Daarop is het 
concept van de metropolitane regio ge-
baseerd. De metropolitane regio is niet 
een traditionele administratieve een-
heid, maar is veeleer de resultante van 
een wenselijke wisselwerking van aan-
wezige functies, zoals daar zijn de ar-
beidsmarkt, economische activiteiten, 
(verwachte of te bevorderen) nationale 
en internationale investeringen, onder-
wijs op alle niveaus, kennisinstellingen, 
d.i. hoger onderwijs en researchinstitu-
ten, gemiddeld gekwalificeerde en hoog-
gekwalificeerde bevolking, stedenbouw 
en architectuur, cultuur, sport en vrije 
tijd, natuur. Voor Nederland als klei-
nere lidstaat in Europa met relatief veel 
grensgebied is van belang het concept 
ook in een ruimer ruimtelijke omgeving 
te plaatsen, waarbinnen eveneens bij 

natuurlijke ontwikkelingen moet wor-
den aangesloten moet. Dit concept zal 
zijn plaats krijgen te midden van soort-
gelijke ontwikkelingen in overig Europa 
en daarbuiten.

Tegen bovenstaande achtergrond 
is mijn idee dat alle profijt getrokken 
moet worden uit de ontwikkelingen 
als Twinstad Den Haag-Rotterdam, de 
Noordvleugel Randstad Amsterdam en 
rondom, de ontwikkeling Rotterdam-
Antwerpen en Brainport Eindhoven, een 
internationale eyecatcher. Deze ontwik-
kelingen vloeien voort uit bestaande ge-
gevenheden als de sterke nadruk op lo-
gistiek en dienstverlening in het westen 
met als centrale polen de Rotterdamse 
haven en Schiphol en een in hoofdzaak 
industrieel centrum in Eindhoven even-
als sterke andere sectoren als landbouw 
en verwerkende industrie, financiële 
dienstverlening, creatieve industrie e.a. 
In mijn opvatting dient bij de uitwer-
king van een ontwikkelingsmodel vast-
gehouden te worden aan de volgende 
vier uitgangspunten en doelstellingen:

 
A. In alle ontwikkelingen moet een 

evenwichtige verhouding tussen het 
stedelijke en het landelijke zijn veilig-
gesteld. In heel Europa bestaat er po-

lariteit tussen beide. Maar ‘ik ben klein 
en jij bent groot’ is een doodlopende weg. 
Het urbane en het landelijke hebben el-
kaar nodig. Het is mijn overtuiging dat 
een door allen geaccepteerde metropo-
litane ontwikkeling de beste waarborg 
biedt voor evenwicht en gemeenschap-
pelijk belang. Het urbane en het lande-
lijke hebben elkaar nodig. Hun functies 
hebben in de regel een hoge graad van 
wisselwerking.

B. Infrastructurele en ruimtelijke 
ontwikkeling van de Noord- en de Zuid-
vleugel en het Groene Hart moet zodanig 
worden afgestemd dat de ontwikkeling 
van én in ieder van de drie in overeen-
stemming is met de ontwikkeling van 
de Randstad in haar geheel, want dat 
blijft het optimale metropolitane gebied. 
Een overeenkomstige ontwikkeling zien 
we in Brabantstad, waarin onderschei-
den belangenpatronen tussen Oost- en 
West-Brabant bijvoorbeeld goed in één 
gemeenschappelijk patroon kunnen 
worden opgenomen.

C. De governance, de permanente 
Achilleshiel van het binnenlands be-
stuur, zal fundamenteel moeten worden 
verbeterd. Projectmatige aanpak heeft 
in de huidige situatie zijn voordelen, 
maar deze kan nooit een aanzienlijk be-
ter georganiseerde bestuursstructuur 
vervangen. Projecten zullen altijd in een 
gemeenschappelijke visie moeten passen 
en daardoor moeten worden gedragen. 
Dit houdt in meer fusies van gemeen-
ten en  het  bestuurlijk bijeenbrengen 
van sociaaleconomische en demogra-
fische samenhangen; een ‘Thorbecke-
model 2012’.  Hier wordt in Nederland 
slordig mee omgegaan. Belangentegen-
stellingen worden ten onrechte politiek 
gekoesterd. Deze houding draagt bij tot 
onbestuurbaarheid en ’Kleinstaaterei’ 
die simpelweg niet aansluiten bij de 
vereisten van modern en professioneel 
bestuur. In de ingewikkelde wereld van 

vandaag moet publieke professionaliteit 
gelijke tred houden met die van andere 
actoren om bestuurlijk, financieel en 
economisch koers te houden. Men zou 
zich kunnen spiegelen aan de gover-
nance in een aantal Duitse Metropolre-
gionen, die ofwel met een rechtstreeks 
gekozen ‘parlement’ werken, zoals de 
Regio Stuttgart, ofwel met een ‘parle-
ment’ van stedenvertegenwoordigers, 
vergelijkbaar met de opzet van de voor-
ziene ‘stadsprovincies’ 15 jaar geleden. 

D. De visie op Nederland moet wor-
den geplaatst in het kader van de ont-
wikkeling van een macroregio van 
wat ik noem ‘Corridor de la Mer’ naar 
analogie van de Europese macroregio’s 
Balticum-Oostzee en de Donau-landen. 
Macroregio’s in de EU zijn in opbouw. 
De succesvolle macroregio ‘Corridor de 
la Mer du Nord’ kan zich ook daarin voe-
gen. Vanzelfsprekend kan men hier niet 
van vaste grenzen spreken en zijn er 
uitlopers richting Hannover/Hamburg 
en Frankfurt en in het zuiden richting 
Parijs. Het gaat om het concept, dat de 
betrokken regio’s meer op elkaar be-
trekt en ook voor onszelf de plaats van 
Nederland in een ruimere context ver-
duidelijkt, wat hopelijk de discussie en 
beleidsvaardigheid ten goede zal komen. 

Mr. Joost P. van Iersel is President 
Steering Committee Europe 2020 van 
het European Economic and Social 
Committee (EESC).
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in Verweving van Onderop, komen 
de inzendingen samen die zich rich-
ten op het beschrijven van de ver-
schillende programma’s die in de 
metropolitane context onderlinge 
verbanden aangaan en elkaar daarin 
weten te versterken.

VERWEVING 
VAN 

ONDEROP
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Park Supermarkt is een ruimtelijk ontwikkelingsmodel voor 
een Landschappelijke Supermarkt gelegen in de Metropoli-
tane Stadsparken van de Randstad. 

Park Supermarkt 
Gerard Titulaer & Jago van Bergen

VERwEViNg VaN ONDEROP

Het Hollandse polderlandschap, ooit 
het icoon van onze voedsel productie-
landschappen, zijn nu ‘binnenstedelijk’ 
komen te liggen en vernatten onder 
druk van klimaatverandering en bode-
minklinking. Kunnen deze gebieden een 
nieuwe rol vertolken in de voedsel- en 
recreatiebehoefte van de Randstedelijke 
populatie die inmiddels 170 verschillen-
de nationaliteiten, voedsel en eetcultu-
ren kent?

De balans van Park Supermarkt is 
opgezet rond voedsel en zijn Randstede-
lijke consument te midden van het agra-
rische park¬landschap van de Rand-
stad. Op goed bereikbare plekken als 
Mid¬den Delfland wordt op basis van 
de onderliggende grondsoorten (veen 
en klei), een verhoogd waterpeil en 
nieuwe klimaatzones (gematigd, medi-
terraan en tropisch) een volledig nieuw 
land¬schap geïntroduceerd waar de in-
houd van een hedendaagse supermarkt 
wordt verbouwd en verkocht. Elke afde-
ling kent zijn karakteristieke opbouw en 
productsoort als Pandan- en Risotto rijst 
op verspringende terrassen, Tilapiavis 
in meanderende bassins en kiwi’s en 
avocado’s langs golvende fruitmuren. De 
klimaathuishouding van de Supermarkt 
in de open lucht wordt ondersteund door 
oude technieken als warmte accumule-
rende slangenmuren en eigentijdse op-
lossingen als een isolerend waternevel 
‘dak’ en verwarming op basis van bo-
demwarmte.

Park Supermarkt zal door zijn fijn-
mazige opzet in kavels van een hectare 
kunnen meegroeien met de diversiteit 

in voedsel¬behoefte van de consument 
en de vernieuwende inzichten in agrari-
sche technieken. Consumeren en recre-
eren in een nieuw Randstedelijk Park-
landschap voor de 21e eeuw.

Locatie uitwerking
In de Oregional Parksupermarkt 

worden stad en voedselproductie met 
elkaar in balans gebracht. In het ‘Park’ 
(ca. 15-25 ha land) staat het beleven van 
het boerenland en alles wat dat te bieden 
heeft centraal (recreatieve, educatieve, 
informatieve functies). ‘Supermarkt’ 
duidt op het assortiment aan voedsel 
dat in het ‘Park’ wordt verbouwd, dat 
kan worden geproefd en verkocht. Bood-
schappen doen bij Oregional Parksuper-
markt biedt de consument de kans op te 
zien waar zijn voedsel vandaan komen, 
hoe de producten worden verbouwd en 
biedt een beeld van de regionale diversi-
teit aan voedsel.

De Oregional Parksupermarkt wil 
zich vestigen onder de rook van Nijme-
gen. Er is voor deze plek gekozen, omdat 
de Ooijpolder voor mensen uit de stad de 
uitgelezen plek is om te recreëren. Van 
oudsher was de landbouw georiënteerd 
op de stad en verkochten de boeren die 
ondermeer actief waren in de Ooijpolder 
hun waren op de markt in Nijmegen. Dit 
uitgangspunt, de stad en het platteland 
meer verbinden, staat aan de basis van 
Oregional Parksupermarkt.

Park
De indeling van het park wordt ge-

baseerd op de ‘afdelingen’ van de super-

markt. De consument wordt betrokken 
bij de teelt, zodat men de voedselpro-
ductie in alle facetten kan beleven. Het 
park biedt ook een uitgelezen kans op 
te recreëren; mensen kunnen wandelen 
en fietsen over aangelegde paden. In het 
park wordt groente, fruit, kruiden, no-
ten/zaden, granen, suiker, thee, bloemen 
verbouwd/geteeld. Er is plaats voor vee 
(rundvee, kippen, (scharrel) varkens, 
etc.) en visteelt. Informatie en educatie 
(schooltuin) worden op een belevingsge-
richte wijze in het park geïntegreerd. 

Restaurant en winkel/super-
markt

Aan de dijk staat een aantal histori-
sche gebouwen (o.a. locomotievenloods), 
die gebruikt kunnen worden als restau-
rant, winkel/supermarkt, cursusruim-
tes, natuurcentrum, etc. Vanaf dit punt 
heeft men een fraai uitzicht over zowel 
het park als het natuurgebied van de 
Stadswaard. De locatie van de winkel/

supermarkt komt op de dijk of in de 
boerderij aan de Persingsestraat.

In het restaurant kan de bezoeker 
genieten van gerechten die zoveel mo-
gelijk bereid zijn met producten uit het 
park. Meegaand met de seizoenen kan 
er maandelijks genoten worden van een 
nieuw menu waarin de producten van 
het land zijn verwerkt. Op die manier 
kunnen gasten proeven, ruiken, voelen 
en ervaren hoe het is om duurzaam ge-
teelde producten uit de eigen omgeving 
te consumeren. 

In de winkel/supermarkt kan de con-
sument het volledige supermarktassor-
timent kopen, dat uitsluitend bestaat 
uit duurzame producten. Primair gaat 
het om producten die in de eigen regio 
worden geproduceerd. Er wordt meer 
gedaan dan ‘Oregionalproducten’ ver-
kopen, de consument kan beleven, zien, 
ruiken, voelen én proeven. Het brood 
wordt vers gebakken en zijn er versafde-
lingen met vlees, vis en zuivel.

Gerard Titulaer is voorzitter van 
stichting Landwaard 2002.
Jago van Bergen is partner bij het 
bureau van Bergen Kolpa Architecten. 
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Onze waterwegen vormen de letterlijke blauwdruk van de 
Deltametropool. De combinatie van afwisselende ruimtelij-
ke karakteristieken en het cultuurhistorische erfgoed langs 
het water, geeft de Deltametropool/Randstad een ruimtelij-
ke kwaliteit die uniek is in de wereld. 

Randstad Waterbaan 
Manita Koop &  Jaap Brouwer

VERwEViNg VaN ONDEROP

Een verdere versterking van deze 
internationale concurrentiepositie en 
het leef- en vestigingsklimaat geschiedt 
door simultaan te werken aan een Ste-
denbaan (knooppuntontwikkeling) en 
een Waterbaan. In het project ‘Rand-
stad Waterbaan’ worden economische,  
ruimtelijke ontwikkelingen en (metro-
politaine) programma’s gekoppeld aan 
het verbeteren en beter benutten  van 
de vaarwegen. Tegelijkertijd wordt het 
watersysteem in stad en land klimaat-
bestendig gemaakt met behoud en ver-
betering van milieu en natuur. 

Daarbij wordt de wateropgave niet 
vanuit vijanddenken beredeneerd. Juist 
een positievere benadering leidt tot een 
herontdekking en herwaardering van 
ons cultuurhistorisch netwerk met wa-
ter als leidraad voor ruimtelijke kwali-
teit en ruimtelijke ontwikkelingen. Het 
netwerk van vaarroutes vormt zo een 
decor voor een ‘langzame’ recreatieve 
laag die de stedelijke en agrarische 
landschappen met elkaar verbindt.  Het 
netwerk wordt gebruikt door de ver-
schillende waterweggebruikers op, aan 
en in het water. Het gaat daarbij om de 
beroepsvaart, de toeristen en recrean-
ten, de watersporters, de oeverrecrean-
ten, de waterfrontontwikkelaars, ver-
schillende nautische evenementen en 
flora en fauna .

Door middel van ‘aquapunctuur©’ 
wordt een nieuw evenwicht gevonden 
tussen alle belangen van deze water-

weggebruikers en worden actoren op 
verschillende schaalniveaus met elkaar 
in verband gebracht. Met uiterste pre-
cisie worden specifieke plekken in het 
vaarwegennetwerk aangewezen waar 
blokkades worden opgeheven om de 
vaarwegen op een nog betere manier te 
vervlechten met stad en land. Fysieke 
maatregelen zijn daarbij nodig, zoals 
het verhogen van bruggen, het aanleg-
gen van nieuwe sluizen, het verbreden 
van vaarwegen, het realiseren van hoog 
gekwalificeerde ligplaatsen, het ecolo-
gisch baggeren en het aanleggen van 
natuurvriendelijke oevers. Ook allerlei 
organisatorische maatregelen zoals re-
gimeverbetering van bruggen en sluizen 
dragen bij aan de bevaarbaarheid. De 
maatregelen vergen investeringen, zo-
wel privaat als publiek (of combinaties 
daarvan). De kosten en baten, die veelal 
niet bij dezelfde partij liggen, worden 
met elkaar in verband gebracht door 
middel van Maatschappelijke Kosten 
Baten Analyses. Maar ook de gebruikers 
van de vaarwegen worden gevraagd 
hieraan bij te dragen door middel van 
bijvoorbeeld een VaarVignet. Het onder-
ling uitwisselen van kennis en ervarin-
gen zorgt ervoor dat projecten sneller tot 
stand komen. Door middel van  promotie 
van de vaarwegen wordt de bewustwor-
ding van het waternetwerk bij de ge-
bruikers en beleidsmakers groter.

Om dit te bewerkstelligen is de Ver-
eniging Regio Water opgericht. Ontstaan 

als lokaal burgerinitiatief is de Vereni-
ging met haar ‘bottom up’ benadering  
inmiddels uitgegroeid tot een regionaal 
(kennis-)platform. In het project ‘Rand-
stad Waterbaan’ worden strategische 
allianties aangegaan met ondernemers, 
belangenorganisaties (SRN, ANWB, 
HISWA, Watersportverbond), gemeen-
ten, waterschappen (UvW), provincies 
(pZH), het  Rijk (atelier Rijksbouwmees-
ter, programmabureau Groene Hart). 
In dit netwerk is de Vereniging in staat 
om zich als libero tussen de verschil-
lende schaalniveaus te bewegen en zo 
een breed draagvlak te creëren voor de 
verschillende projecten:

European Waterways Forward i.s.m. 
Stichting Recreatietoervaart Nederland 
| Waterrecreatie en recreatieve verbin-
dingen over water in de Hof van Delf-

land | Waterrecreatie en Vrije Tijd als 
economische impuls i.s.m de provincie  
Zuid-Holland | Verbinding Den Haag - 
Zoetermeer met sluis in de Zoetermeer-
se Plas | Sluis Leidschendam- Voorburg 
e.o. met nieuwe passantenplaatsen en 
walvoorzieningen | Aanlegsteigers als 
halteplaatsen voor rondvaartschepen 
in de Vliet en omgeving | Verbinding 
Westland, Den Haag, Delft en Midden 
Delfland | Verbetering verbindingen en 
doorvaarbaarheid Hollands Plassenge-
bied i.s.m. Ondernemersplatform Hol-
lands Plassengebied | MKBA verbinden 
Hollandse IJssel met de Oude Rijn in de 
regio Gouda - Bodegraven - Reeuwijk 
i.s.m. Witteveen & Bos | ‘De Vaarkaart 
van de Randstad’ i.s.m. Atelier Rijks-
bouwmeester (Yttje Feddes)

Manita Koop is directeur Vereniging 
Regio Water. 
Jaap Brouwer is ruimtelijk adviseur en 
ontwerper Vereniging Regio Water.
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De behoefte aan een gezonde leefomgeving met voldoende 
recreatieve uitloopmogelijkheden bepaalt steeds meer waar 
bedrijven zich vestigen. Wil Rotterdam blijvend concurre-
ren met andere stedelijke regio’s dan zal de beleving van 
rust en ruimte, evenals een forse beteugeling van de huidige 
aan infrastructuur gerelateerde milieuoverlast, bovenaan 
de agenda moeten staan.

‘Rondje Rotterdam’
Hans Ophuis

VERwEViNg VaN ONDEROP

Wij vragen ons af of de huidige plan-
nen voor de nieuwe A13-16 verbinding 
van voldoende financiële middelen wor-
den voorzien om deze ‘bovenwettelijke’ 
behoefte te waarborgen. Daarom stellen 
wij de vraag of het met dezelfde finan-
ciële uitgangspunten mogelijk is meer 
overtuigend bij te dragen aan een op-
lossing voor de huidige infrastructurele 
knelpunten en een goede kwaliteit van 
leefomgeving.  

Kijkend naar de noordrand zien wij 
nu een sterk versnipperd en slecht be-
reikbaar gebied, waarvan het belang en 
de potentiële waarde voor direct omwo-
nenden fors is toegenomen. Dit alleen al 
omdat er veel nieuwe inwoners zijn bij-
gekomen. Wij zien vergevorderde plan-
nen die verder zullen bijdragen aan deze 
versnippering en slechte bereikbaar-
heid. Tevens zien wij inpassingvoorstel-
len met een onomkeerbare impact op de 
beleving van rust en ruimte. Bovendien 
zien wij op vele plaatsen een toename 
van milieuoverlast. De huidige plannen 
zetten ook niet aan tot een betere inpas-
sing en vermindering van milieuover-
last van bestaande infrastructuur in de 
stad (A20 en A13).

Met een welbewust appèl op bestuur-
lijke moed vragen wij aandacht voor de 
recente voorstellen ‘Portway Rotterdam 
20-12 Budget’ van ir. Willem Bos en 

‘Kralingse Berg’ van Blauwhoed, Arup 
en MVRDV. Door deze voorstellen, juist 
nu, integraal te betrekken in de besluit-
vorming omtrent verbetering van door-
stroming en milieu aan de noordzijde 
van Rotterdam kan de kortsluiting A13-
16 volstrekt anders worden geprofileerd. 

Onze denkwijze is eenvoudig. Ver-
vang het aldus vrijgespeelde tracé van 
de verbinding tussen A13 en Terbreg-
seplein door een parkway, die ter hoogte 
van het Bergse Bos langs de golfbaan 
loopt en via Boszoom, Kralingse Zoom, 
Abram van Rijckevorselweg, Maasbou-
levard, Boompjes, Westzeedijk, Vier-
havenstraat en Matlingeweg een grote 
lokale ontsluitingscirkel vormt rond 
Rotterdam. Het tracé van deze parkway 
vormt een uniek ‘Rondje Rotterdam’, 
dat met kleine aanpassingen al voor het 
grootste gedeelte bestaat.

De huidige A20/A13 wordt ingepast 
en geoptimaliseerd conform de uitge-
werkte voorstellen in ‘Portway Rotter-
dam 2012 Budget’ en ‘Kralingse Berg’. 
De nieuwe A4 maakt een nieuwe ring 
overbodig. 

‘Portway Rotterdam 2012 Budget’ 
van ir. Willem Bos biedt (door herpro-
filering van de bestaande infrabundel 
van A20 en spoor door Rotterdam, nieu-
we stadswegen, een nieuwe aantakking 
van de A13 door Park Zestienhoven en 

een nieuwe regionale verbinding tussen 
Terbregse Plein en Bergschenhoek) een 
effectief en kostenbewust alternatief 
voor de kortsluiting A13-16. Het voor-
stel komt royaal tegemoet aan de oor-
spronkelijke uitgangspunten. Het voor-
stel is toekomstvast en geeft bovendien 
een stevige impuls aan de leefbaarheid 
en uitloopmogelijkheden voor de Rotter-
damse noordrand. 

‘Kralingse Berg’ van Blauwhoed, 
Arup en MVRDV is een kostendekkend 
marktinitiatief dat resulteert in nieuwe 
groene woongebieden voor het in Rotter-
dam hoognodige midden- en hogere seg-
ment. De favoriete woongebieden van 

Hillegersberg en Kralingen worden met 
een robuust groengebied verbonden, dat 
de infrabundel van A20 en spoor tussen 
Rotte en Terbregseplein volledig over-
kluist. Hierdoor wordt een belangrijke 
barrière in de stad geslecht en worden 
de recreatieve uitloopmogelijkheden 
vanuit het centrum naar de noordelijke 
groengebieden aanzienlijk verbeterd.

‘Rondje Rotterdam’ is een concept 
van NXTlandscapes in samenspraak 
met landschapsarchitect Vibeke Schef-
fener (www.scheffener.nl) en beeldend 
kunstenaar Han Goan Lim (www.art-
park.nl).

Hans Ophuis is landschapsarchitect, 
regionaal ontwerper en sinds 2009 
eigenaar van NXTlandscapes.
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In 2020 begint bereikbaarheid en mobiliteit bij je thuis. 
Welke activiteiten onderneem je deze week? Welke facili-
teiten heb je daarvoor nodig? Met wie wil je communiceren? 
Heb je de nodige hulpmiddelen thuis (werkplaats, atelier)? 
Kun je de nodige informatie thuis krijgen en communiceren 
(internet, telefoon, beeldtelefoon)? 

Bereikbaarheid anno 
2020

Philip J. van Beeck Calkoen

VERwEViNg VaN ONDEROP

Een deel van je activiteiten kun je 
thuis uitvoeren. Voor een ander deel 
wil je je verplaatsen. Dat kan zijn naar 
een specifieke bestemming (bv. fy-
sieke werkplaats) of naar een Knoop-
punt, een centrum met integrale voor-
zieningen (werk/vergaderruimte met 
ondersteunende faciliteiten, ontmoe-
tingsplaats, intermodale vervoersvoor-
zieningen, telecommunicatiefaciliteiten, 
consumenten¬voorzieningen, winkels, 
verzorging, cultuur, ontspanning, etc.), 
bijv. bij NS station Amersfoort. De keu-
ze naar kantoor te gaan is niet meer een 
vanzelfsprekende. 

Een deel van je activiteiten kun je 
ontplooien in het Knooppunt. Voor een 
ander deel moet je mogelijk naar een 
internationaal Knooppunt, bijv. Rot-
terdam of Schiphol, of naar een verder 
gelegen bestemming in binnen- of bui-
tenland. Uiteindelijk keer je terug naar 
huis.

Voor je verplaatsingen maak je ge-
bruik van vervoermiddelen (fiets, auto, 
taxi, bus, tram, trein, vliegtuig etc.) 
en benut de daarvoor beschikbare in-
frastructuur. Je keuze voor al of niet 
verplaatsen, welke (combinatie van) 
vervoermiddelen, welke bestemming, 
welk tijdstip, wordt ondersteund door 
informatie, communicatietechnologie 
en door vervoersarrangementen (in-

termodaal, routering en timing geopti-
maliseerd naar de real time situatie). 
Mobiliteitsmanagement wordt gedaan 
door meerdere private partijen die de 
behoefte van de reiziger matchen met de 
beschikbare middelen (infrastructuur, 
vervoermiddelen en Knooppuntfacilitei-
ten). Aan het begin van de week laad je 
je agenda op, aan de hand waarvan je 
‘requirements’ (vervoer, vergaderfacili-
teiten, afstemming met de agenda’s van 
anderen, hulpmiddelen) voor je worden 
georganiseerd. 

Het systeem van infrastructuur, ver-
voer en menselijke activiteiten (wonen, 
werken, recreëren en verplaatsen) be-
staat uit vier lagen:

1. De menselijke activiteiten
2. Het managen, faciliteren en regis-

seren van 1, 3 en 4
3. Vervoer, logistiek, suprastructuur
4. Infrastructuur

De lagen 1, 3 en 4 waren lang betrek-
kelijk weinig met elkaar verbonden. De 
overheid is de dominante aanbieder van 
infrastructuur. Het vervoer maakt daar-
van gebruik, voorzover beschikbaar. De 
menselijke activiteiten passen zich aan 
de mogelijkheden aan. De verbinding 
tussen deze lagen kreeg stapje voor 
stapje vorm. 0900 0202 OV is daarvan 

een eerste voorbeeld.
Dit hele systeem is vooral aanbod 

gericht. Er is infrastructuur die door de 
overheid wordt aangeboden. Het ver-
voer, voorzover niet privé, ook nog in 
belangrijke mate aanbod gericht, maakt 
gebruik van de infrastructuur voor zo-
ver de capaciteit dat toelaat.

Echter, de ontwikkeling zal gaan in 
de richting van vraaggericht, waarbij 
knooppunten en het privaat aangeboden 
management van mobiliteit een in be-
lang toenemende rol zullen spelen.

Drie autonome factoren bepalen de 
snelheid van de ontwikkeling:

1. ICT: De mogelijkheden op dit ge-
bied bouwen met toenemende snelheid 
voort op de resultaten van gisteren.

2. De mens: De mens past zijn gedrag 
aan de mogelijkheden aan en benut die. 
De mens van 2020 gedraagt zich, kiest, 
denkt en vraagt anders dan in 2012

3. De markt: De markt is per definitie 
vraaggericht en zal een grotere rol krij-
gen.

Philip J. van Beeck Calkoen is als Lea-
ding professional verbonden aan DHV 
en verander- en programmamanager 
op het gebied van mobiliteit, infra-
structuur en gebiedsontwikkeling. 
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De openbare ruimtes van Nederland kunnen dé voedingsbo-
dems voor innovatie zijn. Grootstedelijke plekken van inspi-
ratie waar verschillende mensen en culturen elkaar ontmoe-
ten. Dit kan door deze flexibel en tijdelijk te programmeren, 
gebruikers werkelijk te betrekken en in te spelen op trends. 

Innovatieve ontmoetings-
plaatsen voor het ver-
sterken van de openbare 
ruimte in Nederland 

Donica Buisman & Mathis J. Bout

VERwEViNg VaN ONDEROP

Innovatie sleutel tot economisch 
success

Het uitbouwen van het innovatieve 
vermogen van de Randstad is dé weg 
om als metropool tot de top vijf van ste-
delijke gebieden in Europa te (blijven) 
behoren. In een tijdperk waar steden 
de belangrijkste bron van kennis, werk 
en dus economische voorspoed zijn, is 
dit van cruciaal belang. En: zonder in-
novatie geen kennisvoorsprong. Hier-
voor is talent nodig. In de slag om talent 
zal het echter moeilijk worden om een 
braindrain uit Nederland te voorkomen. 
Daarom zijn niet alleen de juiste facili-
teiten nodig maar vooral ook een omge-
ving die inspiratie biedt aan creatieve 
geesten. 

Mix aan invloeden trekt creatie-
ve geesten

Openbare ruimtes vormen het ide-
ale uitgangspunt om creatieven een mix 
aan invloeden te bieden en informele 
ontmoeting te stimuleren. Ze zijn open-
baar toegankelijk, herbergen verschil-
lende functies en worden door een scala 
aan mensen gebruikt. Bovendien is de 

koppeling met winkels, culturele instel-
lingen en leegstaande panden snel ge-
maakt. Door het verbinden en mengen 
van deze functies ontstaan niet alleen 
ontmoetingsplaatsen tussen mensen, 
maar ook tussen ideeën. Dé voedingsbo-
dems voor innovatie! 

Tijdelijke programmering toe-
komst gebiedsontwikkeling

Flexibele en tijdelijke programme-
ring is de toekomst voor het ontwikke-
len van steden en gebieden. En dit geldt 
zeker voor het (her)structureren van de 
openbare ruimte. Via gebiedsevents, ar-
chitectonische interventies en tijdelijke 
invulling van binnen- en buitenruimtes 
kunnen omgevingen snel een toegevoeg-
de waarde krijgen én organisch groeien. 
Marcus Westbury noemt dit ook wel de 
software van steden. Waar veel stedelij-
ke ontwikkelaars de focus leggen op de 
hardware, is vooral deze software van 
belang voor het creëren van innovatieve 
steden. Zo kan je gemakkelijk bestaande 
functies koppelen, uitbreiden en mixen. 

Deze werkwijze sluit, mede vanwege 
de relatief lage kosten, overigens niet al-

leen goed aan bij onze tijden van reces-
sie. Je kunt hierdoor vooral beter inspe-
len op de steeds snellere omlooptijd van 
trends en technologische ontwikkelin-
gen, en de culturele diversiteit van onze 
inwoners. 

 
Custom build programma’s voor 

een authentieke omgeving
‘Custom build’, of op maat gebouwde, 

programmering is noodzakelijk om au-
thentieke omgevingen te creëren. Elke 
plek heeft natuurlijk zijn unieke kwa-
liteiten en mogelijkheden. En juist door 
de gebruikers van die openbare ruimte 
te betrekken bij het programmeren kan 
je deze maximaliseren en ontstaan inspi-
rerende omgevingen. De verschillende 
leefwerelden, van o.a. de ondernemers in 
het gebied, zijn hierbij het startpunt. Je 
licht de bijzonderheden uit en vermengt 
ze met elkaar. Het zijn de combinaties 
die het spannend maken. Programmeer 
binnengebouwen vanuit de behoeftes en 
lacunes uit deze leefwerelden. Creëer 
bovendien een overlap tussen privaat en 
collectief. Zo leg je verbindingen tussen 
binnen en buiten en schep je betrokken-
heid en draagvlak.

Trends brengen programmering 
op grootstedelijk niveau

Door de input van de gebruikers en 
de mogelijkheden van de omgeving te 
koppelen aan trends, til je de program-
mering op een grootstedelijk niveau. 
Trends staan namelijk niet op zichzelf, 
maar in connectie met (inter)nationale 
ontwikkelingen en worden vaak door 
meerdere voorlopers gedeeld. Ga in 
je programmering de verbinding met 
trends aan en betrek vooral jonge cre-
atieven. Op deze manier maak je jezelf 
onderdeel van deze ontwikkelingen, 
spreek je een grotere doelgroep aan en 
creëer je kansen om van jouw gebied een 
hotspot te maken.

Multidisciplinaire aanpak maxi-
maliseert potentie

Een multidisciplinaire aanpak is be-
langrijk om goed in te kunnen spelen 
op verschillende ideeën en kansen. Ex-
pertise op het gebied van (festival)pro-
grammering, architectuur, stedenbouw, 
duurzaamheid, groen in de stad en an-
dere disciplines kan allemaal ingezet 
worden om de mogelijkheden vanuit de 
gebruikers optimaal in te zetten en te la-
ten zien. De inzet van deze vakgebieden 
moet uiteraard weer per locatie bekeken 
worden. Hiervoor is een regisserende 
partij, die ook fungeert als de schakel 
tussen bottom-up (the unplanned) en 
top-down (the planned), absoluut nood-
zakelijk. 

Tussentijd biedt nieuwe blik op 
(her)gebruik

Bij voorkeur vindt dit soort program-
mering over een langere periode van 
tijd plaats. De kracht van een aantal 
programma’s in de zogenaamde ‘tussen-
tijd’  is echter ook evident: je zorgt dat 
de omgeving met een andere blik beke-
ken wordt, waardoor mogelijkheden van 
(her)gebruik te zien zijn. 

 
Lokaal en internationaal belang 

innovatieve ontmoetingsplaatsen
Zo ontstaan innovatieve ontmoe-

tingsplaatsen die zowel internationaal 
als lokaal hun sporen achterlaten. Het 
herprogrammeren van openbare ruim-
tes geeft niet alleen een nieuwe edge 
aan het imago van onze steden op (inter)
nationaal niveau. Ook krijgen lokale on-
dernemers zo de kans nieuwe doelgroe-
pen aan te spreken. Bovendien dragen 
de levendigheid in de openbare ruimte 
en nieuwe verbindingen tussen partijen 
bij aan de sociale cohesie in dat gebied.

Donica Buisman is oprichter/direct-
eur van State of Flux.
Mathis J. Bout architect en oprichter 
van URBMATH.
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