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      Na een succesvolle eerste editie zijn er weer veel inzendingen voor 
Metropool Forum 2013. Dit jaar te gast in het fantastische Stadhuis 
van Delft, bij een gewaardeerd lid van Vereniging Deltametropool. 
Leden hebben een streepje voor bij de vereniging en krijgen na afloop 
van het Metropool Forum de gelegenheid tijdens de jaarlijkse Alge-
mene Ledenvergadering na te praten over de opbrengst van het forum 
en de mogelijke nieuwe richtingen die Vereniging Deltametropool zou 
moeten onderzoeken. Bent u nog geen lid? Dan kunt u dat natuurlijk 
worden. Zowel bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties 
als particuliere leden zijn van harte welkom – iedereen die het belang 
inziet van de metropolitane ontwikkeling van Nederland en daar ook inziet van de metropolitane ontwikkeling van Nederland en daar ook 
gestalte aan wil geven. Met elkaar financieren de leden de vereniging gestalte aan wil geven. Met elkaar financieren de leden de vereniging 
en kunnen daarmee niet alleen met elkaar van gedachten wisselen 
maar ook participeren in de verschillende projecten die de vereniging 
uitvoert of initieert – in Nederland al meer dan een decennium een 
unieke organisatie.

      De thema’s waar Vereniging Deltametropool met haar leden aan 
werkt halen vaak de krant. Maatschappelijk is metropoolvorming al-
lang geen keuze meer, maar evident. Dat is in tijden van ernstige re-
cessie belangrijk. Het is blijkbaar duidelijk dat bij de pijnlijke keuzes 
die nodig zijn, toch niet de keuze is ‘doe maar gewoon’ of ‘daar waar 
iets van de grond komt, gaan we maar beginnen’, maar een keuze voor 
kwaliteit en concentratie van energie. Nederland realiseert zich dat 
het beter zal moeten presteren wil het in Europa en de wereld staan-
de blijven. Het is een opgave waar we met elkaar in brede coalities 
vorm aan moeten geven, ook dat is duidelijk. Oude structuren moeten vorm aan moeten geven, ook dat is duidelijk. Oude structuren moeten 
hervormen en meer ruimte bieden voor participatie van verschillende hervormen en meer ruimte bieden voor participatie van verschillende 

Metropool Forum 2013
Paul Gerretsen
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partijen met eigen energie en gericht op een sterk en breed doel. 
      Dat is voor de door overheden gedomineerde Nederlandse plan-
ningscultuur een hele omslag, maar de veranderingen gaan nu snel. 
Des te vreemder is het dat in politiek en bestuurlijk Nederland de 
discussie over de inrichting en het gebruik van onze ruimte vrijwel tot 
stilstand is gekomen. Ook de ooit zo sterke internationale oriëntatie 
van onze bestuurders en het zelfbewustzijn van hen over Nederland 
als een aantrekkelijke plek in de wereld – niet alleen als belasting-
paradijs – lijkt verdwenen. Discussies over de bestuurlijke inrichting 
domineren zonder duidelijke inhoudelijke grondslag en drive; dat lijkt 
gedoemd te mislukken. Des te belangrijker is het daarom het gesprek 
over metropoolvorming in Nederland ook te voeren met mensen en 
partijen die buiten de vakwereld staan, een breder maatschappelijk 
debat met politieke consequenties. Een notie waar Vereniging Delta-
metropool de komende periode zeker aandacht aan zal besteden.
      Ruimte voor internationale oriëntatie, nadruk op kwaliteit in       Ruimte voor internationale oriëntatie, nadruk op kwaliteit in       Ruimte voor internationale oriëntatie, nadruk op kwaliteit in       Ruimte voor internationale oriëntatie, nadruk op kwaliteit in       Ruimte voor internationale oriëntatie, nadruk op kwaliteit in 
plaats van goedkoop en snel en het betrekken van veel verschillende plaats van goedkoop en snel en het betrekken van veel verschillende 
mensen en organisaties komen ook terug in de bijdragen van deze edi-
tie van het Metropool Forum. We hebben de deelsessies gegroepeerd 
rond drie thema’s: 

Deelsessie 1 – Investeren in de Metropool, maar waarin en 
hoe?

Deelsessie 2 – Sturen aan de Metropool, tussen governance en 
government 

Deelsessie 3 – De Tools, hoe komt metropoolvorming op gang?

      Dit openbare forum is ook de plek om Vereniging Deltametropool 
en haar leden aan te spreken. Behalve het agentschap is ook het be-
stuur van de vereniging aanwezig, spreek ons aan met uw vragen of stuur van de vereniging aanwezig, spreek ons aan met uw vragen of 
opmerkingen!
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INVESTEREN 
IN DE 

METROPOOL, 
MAAR WAARIN MAAR WAARIN MAAR WAARIN MAAR WAARIN 

EN HOE?

In Deelsessie 1, in de Trouwzaal op 
de begane grond, zijn de bijdragen 
gegroepeerd rond het thema: 
Investeren in metropoolvorming, 
maar hoe en waarin? Aan bod komen 
behalve een voorstel voor een 
ander type investeringsstrategie 
ook specifieke strategieën voor 
het anders omgaan met mobiliteit 
en landbouw.
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Metropolitane ontwikkeling in Nederland was de afgelopen 
jaren synoniem voor grootschaligheid. Vanuit een economi-
sche logica werd er gefuseerd, gecentraliseerd en kreeg ie-
dere sector een specifiek milieu. Echter inmiddels lijkt het 
geld voor grootschalige fysieke investeringen te ontbreken.

De Micrometropool 
Rick Vermeulen 

INVESTEREN IN DE METROPOOL

De lezingenserie ‘the International 
Perspectives’ die de Vereniging Delta-
metropool (2011-12) organiseerde, illus-
treerde het einde van de grootschalig-
heid duidelijk. Tegen een achtergrond 
van omvallende ontwikkelaars en arm-
lastige overheden durfde geen van de 
sprekers te pleiten voor een nieuwe ron-
de aan grootschalige projecten. 

Hiermee ontstaat de indruk dat aan 
de overkoepelende rol van de rijksover-
heid als stimulator van metropolitane 
ontwikkeling een einde is gekomen. Het 
topsectorenbeleid ontbeert een duidelij-
ke ruimtelijke component en een nieuwe 
generatie sleutelprojecten is nog niet in 
zicht. De Olympische Spelen als aan-
jager van ruimtelijke ontwikkeling en 
economie zijn afgeblazen. Juist in een 
tijd waarin de economische groei hapert 
en opkomende economieën zich in hoog 
tempo ontwikkelen lijkt dit onverstan-
dig. Doorgaan op de traditionele weg 
is echter ook geen optie. Om te komen 
tot nieuw en zinvol metropolitaan be-
leid moet eerst worden afgerekend met 
het idee dat metropolitane programma’s 
draaien om grootschalige ingrepen.

Het ontbreken van metropolitane 
ambities op rijksniveau is niet enkel 
het resultaat van de economische crisis 
maar lijkt ook ingegeven door structu-
rele economische veranderingen en de 

onzekerheid over hoe daarop in te spe-
len. Na jaren van fusies, schaalvergro-
ting en concentratie van bedrijven en 
instellingen lijkt de economie zich weer 
decentraal te organiseren. Met name 
de opkomende creatieve kennissector 
bestaat uit veel zzp-ers en spin-off be-
drijven. Deze ontwikkelingen hebben 
ruimtelijke consequenties: steeds meer 
grootschalige bedrijventerreinen en 
kantoorkolossen staan leeg. Hiervoor in 
de plaats komen kleinschaliger activi-
teiten in kennisintensieve sectoren als 
ICT, life-science, energie, toerisme en 
allerhande creatieve dienstverlening. 
Deze zoeken juist gemengde stedelijke 
milieus op.

Hoewel de scheiding niet abrupt en 
definitief is, past het eenzijdig blijven 
inzetten op schaalvergroting slecht bij 
deze sectoren. Tegelijkertijd hebben ze 
om hun potentiele groei mogelijk te ma-
ken weldegelijk fysieke impulsen nodig. 
Wat betreft werklocaties gaat het om 
relatief kleinschalige ingrepen: het aan-
trekkelijker maken van, idealiter gemix-
te, woon- en werkmilieus; het toevoegen 
van aantrekkelijke openbare ruimte; 
het mogelijk maken van de transforma-
tie van gebouwen naar geschikte werk-
locaties en het aanbieden van voldoende 
ondersteunende voorzieningen. Wat be-
treft bereikbaarheid kunnen zij veelal 
toe met Schiphol, de havens en de spoor-

knopen die in eerdere ronden zijn ont-
wikkeld. Enkel het verder uitrollen van 
een digitale infrastructuur zou prioriteit 
moeten hebben, zowel qua hard- als soft-
ware. Met name dit laatste kunnen de 
sectoren prima zelf.

Met het oog op de internationale 
concurrentiekracht van ons land zou de 
nationale overheid er goed aan doen de 
fysieke aanpassing van Nederland aan 
deze opkomende sectoren te faciliteren. 
In tegenstelling tot eerdere rondes gaat 
het er niet om investeringen te clusteren 
op een paar locaties als Schiphol, de Rot-
terdamse haven of rond enkele spoor-
knooppunten. Gezien de kleinschalig-
heid, dynamiek en fluïditeit van nieuwe 
bedrijvigheid zou dit ook niet passen. 
Wel zou de rijksoverheid programma’s 
moeten opzetten die het mogelijk maken 
aantrekkelijke milieus te creëren en te 
versterken.

Concreet zou het dan kunnen gaan 
om het instellen van een transformatie-
fonds. Er zou veel aan gelegen moeten 
zijn gebouwen die reeds in aantrekke-
lijke milieus liggen maar leegstaan of 
een suboptimale bestemming hebben te 
transformeren. Met een relatief kleine 
financiële bijdragen kunnen dergelijke 
gebouwen geschikt worden gemaakt 
voor nieuwe functies en een meerwaar-
de betekenen voor hun omgeving. Deze 
maatregel sluit goed aan bij de huidige 
problemen op de kantorenmarkt en bij 
te verwachte leegstand als gevolg van 
bezuinigingen in bijvoorbeeld de zorg 
en het gevangeniswezen. Met een pro-
gramma gericht op transformatie zou de 
rijksoverheid nieuwe economieën stimu-
leren en de verantwoordelijkheid nemen 
voor de effecten van haar beleid. 

Een tweede programma zou zich kun-
nen richten op de openbare ruimte. Met 
name door investeringen in  gebieden 
rond economische dragers als universi-

teiten en culturele instellingen zouden 
deze beter functioneren. The Internati-
onal Perspectives onderschreef de waar-
de van openbare ruimte voor interactie 
in de kenniseconomie. Focus zou moeten 
liggen op gebieden met een internatio-
nale dimensie en economische potentie.

Hiermee verschuift het metropoli-
tane beleid van enkele grootschalige in-
vesteringen in gebouwen naar een serie 
van kleinere ingrepen die vooral gebie-
den moeten stimuleren. Bovendien vind 
er een transitie plaats van beleid gericht 
op nieuwe infrastructuur naar verster-
king van het bestaande. Het voordeel 
is dat succes van het beleid niet afhan-
kelijk is van een of enkele projecten. Er 
is ruimte om te experimenteren met de 
juiste ingrepen.

Dit betekent het einde van de van-
zelfsprekende relatie tussen metropoli-
tane ontwikkeling en grootschaligheid. 
De internationale concurrentiepositie 
van Nederland vraagt de komende jaren 
om kleinschalige ingrepen. Deze zijn 
daarmee niet minder urgent en vragen 
om eenzelfde toewijding als eerdere ron-
den van metropolitane ontwikkeling. 
Het is tijd voor de micrometropool!

Rick Vermeulen is planoloog bij de 
Dienst Ruimtelijke Ordening van de 
Gemeente Amsterdam en werkt te-
vens aan een promotieonderzoek 
naar grootschalige expositiecentra 
aan de Universiteit van Amsterdam.
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In Noord-Europa zijn nieuwe bloeiende regio’s in opkomst 
die alle onderling kunnen bijdragen aan verbeterde connec-
tiviteit. De meest profijtelijke en verantwoorde groeimoge-
lijkheid die Nederland in Europa kan realiseren is daarom 
de uitbreiding van de ‘Hub- en Spoke’structuur voor hoog-
waardig spoorvervoer vanuit Schiphol richting Scandinavië. 

De Nieuwe Internationale 
Dimensie van Nederland 

Willem van der Pol

De lange termijnontwikkeling van 
Amsterdam kan niet langer alleen be-
keken worden vanuit suburbane ont-
wikkelingen, maar  moet ook met ver-
bindingen naar het achterland en het 
buitenland rekening houden. Er gaat 
wel degelijk wat boven Groningen!

Hierbij is ‘conditio sine qua non’ dat 
bewezen innovatie op spoorgebied geïn-
troduceerd wordt, om de problemen van 
het huidige treinennet te overstijgen. 
Met nieuwe snelle treinen zoals Zuid-
Korea en Japan ze aanleggen kunnen 
voordelen geboden die vliegverkeer niet 
altijd biedt: regelmatige verbindingen, 
betere comfort en toerusting, geen las-
tige transfers en daardoor een vergelijk-
bare reistijd naar stadscentra. Het is 
een opmerkelijk gegeven dat sprinters 
en intercitytreinen in Nederland in de 
praktijk niet harder gaan dan 140 km/
uur, een snelheid die niet veel hoger ligt 
dan de 120 km/uur van de eerste stoom-
trein tussen Londen en Schotland! Zuid-
Korea produceert momenteel een urba-
ne magneetzweeftrein met vergelijkbare 
reissnelheid, op een tracé met dezelfde 
aanleg- en energiekosten als  gewoon 
spoor, maar die de helft in onderhoud 
kost. Het resultaat is betaalbare trein-
kaartjes, en een rendabele spoorver-

binding, beide zeer belangrijke operati-
onele gegevens. Op termijn moet deze 
magneettrein een kruissnelheid van 200 
km/uur kunnen halen, met maar weinig 
extra energieverbruik. 

Wij bepleiten hier dat de aanleg van 
magneetspoor in Europa evolutionair 
wordt aangepakt, via een groeipad dat 
door alle Europese landen qua stan-
daard wordt ondersteund. De Europese 
vliegtuigindustrie produceert immers 
ook geen twee concurrerende types Air-
bus. Wereldwijd zullen slechts enkele 
typen de winnaar gaan worden. Neder-
land kan nog steeds een belangrijke bij-
drage leveren aan innovatie op dit vlak. 

Gelijk op met de verbindingspaden 
voor deze nieuwe infrastructuur kan ook 
de uitbreiding van een gelijkspannings-
grid voor duurzame elektriciteit aange-
legd, zodat levering van (surplus) groene 
stroom vanaf het begin mogelijk wordt. 
Nederland kan nieuwe werkgelegenheid 
creëren door een inhaalslag te maken. 
Bijvoorbeeld door zelf lichtgewicht trei-
nen te maken, voor elk type, waaronder 
ook monorailverbindingen in en tussen 
steden en naar attractiepunten. Door nu 
al de noodzakelijke corridors hiervoor te 
reserveren, wordt verder dichtslibben 

van de Randstad voorkomen. Het biedt 
kansen op realisatie van nieuwe grote 
economische werken, die de economie 
uit de crisis tillen. 

De grote meerwaarde van meervou-
dig ruimtegebruik met zweeftreinen 
blijkt bijvoorbeeld als een urbane ver-
sie magneettrein Schiphol rechtstreeks 
gaat verbinden met luchthaven Lely-
stad. Het kabinet postuleert nu een 
‘twin’ luchthaven, maar niemand kan 
precies aangeven hoe dat gaat functio-
neren. Binnen Flevoland ontstaan nu al 
nieuwe problemen met vlieglawaai bin-
nen de polder. Vliegtuighinder en –groei 
zijn geen natuurverschijnselen, maar 
een gevolg van ruimtelijke keuzes. Ze-
ker driekwart van alle problemen met 
hinder door vliegverkeer zijn het gevolg 
van geografische keuzes en wat het bes-
te aanbod wordt voor start en landing 
per type luchtvaart. Voor de  vakantie-
vluchten en ‘low cost carriers’  kan het 
beste een nieuw vliegveld Lelystad in 
het Marker¬meer worden ontwikkeld. 
De nieuwe start- en landingsmogelijk-
heden die hierdoor ontstaan doen de mi-
lieudruk boven de Randstad, polders en 
natuurgebieden fors afnemen en maken 
duurzame groei mogelijk. Een nieuw  
provinciaal bestuur dat met een inter-
nationale bril op zaken ontwikkelt, kan 
een dergelijke blauwdrukontwikkeling 
op basis van geïntegreerde planning van 
R.O, infra en milieu mogelijk maken. 

Het is uiteraard zaak om de ver-
sterking van het NS-net door te zetten 
als tussentijdse oplossing, zoals in de 
RRAAM structuurvisie wordt voorge-
steld, maar hierin moet ook:

a) betere ontsluiting van bestaande 
kantoor- en locaties worden opgenomen 
(Schipholcity, evt.  nieuw Station Am-
stelveen) en 

b) is het niet verantwoord veel kos-
ten te maken aan het upgraden van be-

staande verbindingen als dat later tot 
schadeclaims leidt van concessiehou-
ders zodra nieuwe betere vervoersyste-
men, zoals Magneetzweefverbindingen 
de oudere onrendabel maken. 

Voor de Rotterdamse regio ligt er in 
de eerste plaats de opgave om de drukke 
vervoerscorridors naar het Oosten en 
Zuiden te ontlasten, alsmede de over-
belaste A15. Hierbij kan op basis van 
de moderne functionaliteit van speci-
ale typen zweeftreinen lading en pas-
sagiers over gelijke trajecten vervoert. 
Het ontsluit de Tweede Maasvlakte 
meer effectief. Voor de vervoerscorridor 
naar Antwerpen en Gent kan eventueel 
een nieuw veilig tracé voor gevaarlijke 
stoffen worden aangelegd. Spectacu-
lair is dat met permanente magneten, 
vracht dat relatief langzaam vervoerd 
kan worden, zonder energie voor lift of 
wrijvingsverlies verplaatst kan worden. 
Dit biedt kansen op vervoer waarbij een 
zeer laag energieverbruik mogelijk is, 
vergelijkbaar met de scheepvaart, maar 
dan zonder de uitstoot en tegen zeer 
lage kosten. Reductie van geluidhinder 
is natuurlijk ook een groot winstpunt.

Willem van der Pol is expert duurzame 
ontwikkeling o.b.v. integrale planning 
en onafhankelijk internationaal con-
sultant voor Magneetzweeftechno-
logie. Hij heeft 20 jaar ervaring met 
adviseren over milieu en duurzaam-
heid bij provincie en gemeenten in de 
Noordvleugel. Hij is nu 5 jaar team-
leider van een succesvol burgerini-
tiatief voor een stedelijk ondertun-
nelingstraject in de Holland Rijnland 
regio (De Churchill Avenue). 

INVESTEREN IN DE METROPOOL
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Knooppunten1 zijn momenteel een hot issue in het Neder-
landse ruimtelijk en mobiliteitsdebat. Echter niet iedereen 
bedoelt hetzelfde als hij het over knooppunten heeft. Waar 
de ene de knoop ziet als schakel, heeft de ander de concen-
tratie van ruimtelijke functies op zo’n plek in het vizier. 
Congruentie tussen beide is dus van groot belang voor het 
succes van de knoop. 

Een knooppunt dat werkt:
het belang van congruentie 
tussen ruimte en mobiliteit

Daniëlle Snellen 

Waarom congruentie ertoe doet
Een knooppunt is een ‘overstapma-

chine’. Mensen komen aan en reizen 
verder. Een openbaarvervoerreiziger 
besteedt gemiddeld 45 procent van de 
reistijd aan voor- en natransport en dat 
is vaak lopend of fietsend (ruim 60 pro-
cent). Veel woningen, arbeidsplaatsen of 
voorzieningen in de buurt van de knoop 
verkorten de afstanden. Goede lokale in-
frastructuur en vervoersvoorzieningen 
dragen bij aan een vlotte afwikkeling. 
Maar niet alles kan tegelijkertijd: een 
hoogstedelijke kantorenconcentratie 
rond de knoop vraagt om een omgeving 
die geschikt is om te lopen. Een knoop 
die toegang biedt aan allerlei bestem-
mingen vraagt voor een overstapmo-
gelijkheid op fietsen en lokaal OV. In 
een woonomgeving heeft de knoop een 
groter verzorgingsgebied dan een wer-
komgeving. Voortransport gaat immers 
meestal per fiets of auto en kan dus 
langer zijn terwijl de trip van de knoop 
naar de bestemming die meestal lopend 
of per lokaal OV2  gaat.

Als voor- en natransport bijna de 

helft van de reistijd vormt en lopen en 
fietsen daarbij de dominante vervoerwij-
zen zijn, moeten we dan niet meer aan-
dacht besteden aan de omgeving van de 
knoop , de relatie met wonen, werken, 
voorzieningen en de lokale ontsluiting? 
Dit maakt de totale reis sneller, aange-
namer en is uiteindelijk misschien wel 
cruciaal voor falen of slagen van plan-
nen en investeringen. 

Verschillende soorten knopen
Het type knoop is een specifieke com-

binatie van ruimtelijke context en ont-
sluitingskwaliteit. Grofweg kunnen we 
de volgende typen onderscheiden:

1. Intercitystations in grote steden
Intercitystationslocaties in de cen-

tra van de grotere steden hebben di-
verse functies in hoge dichtheden in de 
directe omgeving. Mensen komen van 
relatief ver en hun bestemming ligt re-
latief dicht bij de knoop. De functie van 
de knoop als bestemming is dominant. 
Voor- en natransport vindt voornamelijk 
plaats via lopen, fietsen en lokaal open-
baar vervoer, de auto speelt veel minder 

een rol. Daar lopen relatief weinig plek 
inneemt en geen parkeer- of stallings-
ruimte vraagt, is dit gunstig voor het 
realiseren van hoge dichtheden in de di-
recte omgeving. In een stedelijk gebied 
met meerdere intercitystations moet 
onderscheid gemaakt worden tussen 
knopen die vooral bestemming zijn en 
herkomstknopen voor lokale bevolking. 
Zo kan op de ene plek de focus komen te 
liggen op ruimtelijke verdichting en na-
transport via lopen en lokaal openbaar 
vervoer, en is op de andere plek meer 
ruimte voor voortransport met de fiets.

2. Overige intercitystationslocaties
Stationslocaties in de centra van 

middelgrote en kleinere steden, zoals 
Leiden, Arnhem of Eindhoven, moeten 
een bestemmingsfunctie met relatief 
grote dichtheden combineren met een 
herkomstfunctie voor relatief veel ste-
delingen. Differentiatie hiertussen is 
meestal niet haalbaar. In de praktijk 
blijkt immers dat mensen niet willen 
overstappen. Reizigers die met de inter-
city willen reizen, zullen het intercity-
station verkiezen als opstapplek boven 
een nabijgelegen voorstadhalte. 

3. Overige bestemmingsknopen
Ook sommige kleinere treinstations 

dienen als bestemmingsknoop, vaak in 
combinatie met een herkomstfunctie. 
Denk bijvoorbeeld aan een station als 
Leidschenveen, met een concentratie 
aan kantoren die lopend bereikbaar zijn 
vanaf het station, of een plek als Schie-
dam Centrum, waar veel mensen uit 
de regio overstappen op metro, bus of 
fiets richting diverse bestemmingen in 
Rotterdam of juist vanuit die plekken 
verder reizen de regio in. De specifieke 
samenstelling van de reizigersstroom 
bepaalt welke mix van lokaal OV, lopen 
of fietsen gewenst is als natransport. 

Typische herkomstknooppunten
Tenslotte zijn er typische herkomst-

knooppunten. Deze worden vaak vanuit 
een relatief groot gebied aangereisd. Aan 
de woningkant beschikken mensen im-
mers over een auto of fiets om naar het 
station te gaan en dat maakt afstanden 
van 3-5 km haalbaar. Ook bij herkomst-
knooppunten zijn er in soorten en ma-
ten. Een knoop die vooral toegang biedt 
tot het treinnetwerk voor een relatief 
groot gebied omvat vooral parkeerplek-
ken en vraagt een goede bereikbaarheid 
per auto. Dat is een totaal andere inrich-
ting dan een knoop met hogere dichthe-
den van wonen in de directe omgeving, 
veel aandacht voor de fietsbereikbaar-
heid en een bescheiden functiemenging. 
De functie van herkomstknoop waarbij 
de auto als dominante voortransport-
wijze is, is lastig te combineren met een 
woongebied met hogere dichtheden. Dat 
toch proberen brengt grote risico’s met 
zich mee: het kan leiden tot een plek 
met te weinig parkeerplaats om de re-
gio te bedienen en te weinig ruimtelijke 
kwaliteit om aantrekkelijk te zijn voor 
wonen, lopen en fietsen.

De ene knoop is de andere niet
Kortom, de ene knoop is de andere 

niet en dat vraagt ook om een andere 
lokale inbedding, ruimtelijk programma 
en ontsluitende infrastructuur. Deze di-
versiteit kan leiden tot meer kwaliteit 
en meer functionaliteit. Deze notie mist 
nog vaak in discussies over knooppunt-
ontwikkeling. Dit vraagt wel het lef om 
te kiezen op bovenlokale schaal. Wie 
durft?

Dr.ir. Daniëlle Snellen is senior onder-
zoeker mobiliteit en verstedelijking 
bij het PBL. Zij is stedebouwkundig 
planoloog, gespecialiseerd in de 
samenhang tussen ruimtelijke struc-
tuur en verplaatsingsgedrag.
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 1 We concentreren ons hier op openbaarvervoerknopen.
 2 Vervoersconcepten zoals OV-fiets hebben hier in de afgelo-
pen jaren wel verandering in gebracht, maar voor de bulk 
van de reizigers geldt nog altijd de genoemde beperking.
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Een gezonde metropool staat niet op zichzelf, maar functi-
oneert in een gezonde mondiaal systeem die deze van hulp-
bronnen als grondstoffen, voedsel en energie voorziet. De in-
ternationale dimensie in hierbij van groot belang. Hoe groot 
is onze gezamenlijke ecologische voetafdruk, waar annexe-
ren we onbebouwd gebied ten behoeve van voedselproductie 
of biobased economie en waar wonen de mensen zo dicht op 
elkaar, tot op de hogere schaalniveau’s dat er helemaal geen 
ruimte meer overblijft voor ‘lokale’ voedselproductie?

Metropolitane honger 
Marco van Steekelenburg

Een metropool heeft niet alleen be-
trekking op het bebouwde, maar juist 
ook het onbouwde, maar onder invloed 
staand van de metropool. Maar waar 
houdt die invloed eigenlijk op? Denk bij-
voorbeeld eens aan de mondiale voedsel-
keten.

Het uitdijende consumptiepatroon 
van de metropolitane bewoner, houdt 
de door Prof D. Sijmons benoemde ver-
dringingreeks in stand. Deze reeks gaat 
uit van verdringing van natuurlijke ter-
rein door landbouw. Vervolgens wordt 
deze landbouw weer verdrongen door 
verstedelijking, met name in de delta’s 
van deze wereld. In de Nederlandse Del-
tametropool is dat te zien in de vorm 
feitelijke stedelijke uitbreidingen van 
de afgelopen decennia, maar ook in de 
vorm van stedelijke protesten tegen 
de schaalvergroting van de intensieve 
land-, tuinbouw en veeteelt. Maar ook in 
het krachtige verzet tegen de ontpolde-
ring van bijvoorbeeld de Hedwigepolder. 
Om ook nog ruimte voor natuur over te 
houden, moet deze verdringingsreeks 
een halt toe worden geroepen, in Neder-
land, maar vooral daarbuiten. Waar en 

hoe huizen we de toenemende wereldbe-
volking, en waar komen de hulpbronnen 
zoals grondstoffen, voedsel, water en 
energie voor deze stedelingen vandaan? 

Op basis van satellietbeelden kan 
worden bepaald dat van het grondge-
bied van de aarde ca 30% onvrucht-
baar is, 30% minder vruchtbaar en 40% 
vruchtbaar . Van deze laatste 40% is 
reeds meer dan de helft in cultuur ge-
bracht; daar komt ons voedsel vandaan, 
de andere helft is (nu nog) natuur, welke 
ecosysteemdiensten verzorgen, inclusief 
het grootste deel van de voorraad biodi-
versiteit. Slecht 1% van dit gecultiveer-
de oppervlakte is overigens bebouwd 
gebied, ofterwijl de feitelijke metropo-
len. Maar juist die andere 99% wordt 
grotendeels beheerd en bewerkt voor die 
dominante groep stedelingen, want de 
trek naar de stad zet wereldwijd door.

De toenemende vraag van deze bevol-
king naar voedsel (en non-food) gaat ten 
koste gaat van de ruimte voor natuur, 
want juist deze grote ruimtevreter, de 
landbouw, groeit nog harder dan het ste-
delijk oppervlakte. Een mogelijke oplos-

sing is het om intensievere vormen van 
landbouw op de juiste plekken, dicht bij 
metropolen, te organiseren (bv in agro-
parken of Greenports ), zodat andere 
plekken vrij blijven voor extensiever 
vormen van landbouw, of voor natuur of 
landschap. 

In het recente werk voor TransFo-
rum is daarom een mondiale analyse 
gemaakt op basis van ruimtedruk, ge-
baseerd op inwoneraantallen per op-
pervlakte schaalniveau en de mate van 
voorkomen van in cultuur gebracht 
areaal (landbouw) op hetzelfde schaal-
niveau . De maat van onderzoek was 
r:300km, een Superregio, mooi tussen 
het lokale en mondiale in. Op het in cul-
tuur gebracht deel van de wereld vallen 
ca. 180 van deze Superregio-cirkels te 
plaatsen, met tenminste 1 miljoen inwo-
ners, of ten minste 20% in cultuur ge-
brachte areaal. 

Nederland is onderdeel van de ABC-
Rijnland Superregio, en valt, samen met 
nog ca 34 andere, in de categorie Metro-
politane Landbouw Superregios, daar 
waar én veel mensen wonen (vanaf 30 
miljoen), én veel landbouw is. De ruim-
tedruk is dus hoog, maar ook het zicht 
op de landbouw, waardoor een trans-
formatie, richting een meer duurzame 
vorm hiervan mogelijk is, maar mogelijk 
ook een transformatie, van bv landbouw 
weer terug naar natuur. De configura-
tie van deze superregio’s, in relatie tot 
de mondiale configuratie is dé opgave. 
Juist door opkomende technieken zo-
als satellietinformatie, GIS, maar ook 
gebruik van smartphones en webcams 
wereldwijd wordt zicht op ruimtelijke 
ontwikkelingen overal ter wereld moge-
lijk en is deze gezondere wereld binnen 
handbereik.

Marco van Steekelenburg is steden-
bouwkundige, werkzaam bij Provincie 
Zuid-Holland.
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Mondiale verdeling van 180 superregio’s, met de rood 
gestreepte circkels de Metropolitane landbouw superregio’s 
met meer dan 30 miljoen inwoners én meer dan 50% in 
cultuur gebracht land.
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Een innovatieve agroproductie kan als economische drager 
fungeren van groene ruimte en water. Groene ruimte en wa-
ter dragen bij de leefbaarheid van stedelijk gebied (regule-
ring microklimaat, aantrekkelijk wonen, recreatie, bufferen 
van water in perioden van heftige regenval). Er is in Neder-
land echter nog onvoldoende aandacht voor een functionele 
wisselwerking stad - land wat betreft de nutriëntenhuis-
houding. 

Over het concept 
‘Agropolis’

Tjeerd Deelstra

Hoewel deze functionele wisselwer-
king in Nederland en Europa wordt 
verwaarloosd, is in China, India en an-
dere landen vaak staande praktijk en 
wordt dit goed onderzocht, bijvoorbeeld 
qua risico’s. Sociaal-economisch gezien 
zijn we raar bezig: kostbare nutriënten 
verlaten de stad in de vorm van vloei-
baar en vast afval. Deze afvalstromen 
moeten momenteel tegen hoge kosten 
worden verwerkt, maar toch blijft er bij-
voorbeeld fosfaatbelasting optreden van 
oppervlaktewater bij zuiveringsinstalla-
ties. Anderzijds is er voor agroproductie 
kunstmest nodig, waarvoor tegen  hoge 
kosten grondstof wordt gewonnen uit 
eindige bronnen.

In “AGROPOLIS” wordt de nabijheid 
van de stad benut om de agroproductie 
met meststof te bedienen. De stedelijke 
reststromen worden hierbij niet op con-
ventionele wijze afgevoerd en verwerkt: 
dat bespaart op transport en bijbehoren-
de broeikasgassen. In het “waterland-
schap” produceert de landbouw vezels, 
die als grondstof dienen voor de produc-
tie van composietmaterialen. De nieuwe 

landbouw hoeft geen dure meststoffen 
te gebruiken, en veroorzaakt geen mili-
euschade. Dit biedt kansen voor nieuwe  
technologie en specifieke, innovatieve 
landbouw. Zoals onder meer uit de nota 
Randstad 2040 blijkt zal er in de Rand-
stad rekening gehouden moeten worden 
met meer waterberging. Daarbij kan 
een win-winsituatie worden gecreëerd, 
waarbij innovatieve agroproductie kan 
samengaan met natuurontwikkeling en 
recreatie, wellicht ook woningbouw, en 
de ontwikkeling van een waterretentie-
systeem. Juist in de drukke Randstad, 
waar grootschalige voedselproductie 
minder op zijn plaats is dan in de Flevo-
polders of Noord-Groningen, is het wa-
terlandschap een van de mogelijkheden 
om economische dragers te vinden voor 
de open ruimte en gelijktijdig de kennis-
economie verder uit te bouwen. 

In 1989 richtte Tjeerd Deelstra The 
International Institute for the Urban 
Environment op. Dit bureau  concen-
treert zich op geïntegreerde oplos-
singen voor duurzame ontwikkeling. 

INVESTEREN IN DE METROPOOL



METROPOOL FORUM

20 21

Op het moment staan oude trends duurzame mobiliteit in 
de weg. Het oude uitgangspunt: “Openbaar vervoer (OV) is 
duurzaam én het lost de files op” is daarbij koploper. Mo-
biliteitsknooppunten kunnen inderdaad de sleutel vormen 
voor een volhoudbare metropool, maar alleen vanuit een in-
tergraal denken over mobiliteit en een niet langer centraal 
geleide OV-economie. 

Mobiliteit, motor van de 
metropool; 
Mobiliteitsknooppunt, 
schakel naar de ‘volhoud-
bare’ metropool

Joep Dickhaut

Vanuit het mantra : “OV is duur-
zaam én het lost de files op”, wordt het 
OV heilig verklaart. De automobilist 
moet hierbij echter zorgen voor een bete-
re OV-benutting en dus kostendekking. 
Park en Ride plekken staan ten dienste 
van die heiligverklaring en nu wordt er 
dus overheidsgeld ingezet om deze Park 
en Rides beter te benutten. Het voorzien 
van een OV-systeem en Park en Ride 
plekken heet maatschappelijk belang 
(?) dus de overheid betaalt. Concreet be-
tekent de stijging van OV-reizigers een 
stijging van het benodigde OV-budget 
van de overheden en een stijging van 
P+R-gebruikers, hogere kosten voor de 
gemeenten. 

Echter in de huidige tijd moeten alle 

overheidsbudgetten krimpen en wil nie-
mand collectief vervoer,  nouou, soms 
dan, ALS dat ECHT handiger is en dan 
in de ruimste zin. In ieder geval moet 
het gewenste  collectief (openbaar) ver-
voer niet coûte que coûte gecombineerd 
te worden met de maatschappelijk rol 
van het OV. Er kan ook anders naar mo-
biliteit gekeken worden. Door een inter-
grale blik en ons niet te laten ringeloren 
door bestaande structuren en patronen 
kan mobiliteit beter en goedkoper. De 
tijd lijkt hier rijp voor.

Om mobiliteit de motor van een vol-
houdbare metropool te laten zijn moeten 
mobiliteitsknooppunten vanuit een sa-
menhangende visie op mobiliteit worden 
bekeken, incl parkeren dus. Kijk hierbij 

ook naar de samenhang tussen ener-
zijds reismotief, herkomst- en bestem-
mingslocaties, beschikbare verkeersnet-
werken en anderzijds de bijbehorende 
knooppunten en vervoermiddelen. 

Vanuit dit perspectief kan worden  
geconstateerd dat de bestaande knoop-
punten wemelen van de fouten. Echter 
de kennis om de situatie te verbeteren is 
in voldoende mate aanwezig bij beschik-
bare deskundigen. Zo staan er bataljons 
consultants en ambtenaren klaar om de 
polder te vullen, om dan ‘op termijn’ te 
komen met schitterende oplossingen die 
alle belangen dienen en met ernstige 
kinderziektes zodat ook de media en po-
litiek weer helemaal blij zijn. Een inte-
grale visie is hier ongewenst (te weinig 
complex). Daarintegen zijn ook pragma-
tische, goedkope oplossingen en lapmid-
delen die morgen toegepast kunnen wor-
den en overmorgen klaar zijn. Niet zo 

degelijk en niet megalomaan maar orga-
nisch en beter passend bij de menselijke 
maat. Hierbij is dan wel een integrale 
mobiliteitsvisie met draagvlak vereist, 
maar daar werken we samen aan.

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.

Joep Dickhaut is directeur bij 
Movinnio, een stichting die innovaties 
katalyseert in duurzame keten-
mobiliteit. Zijn interesse ligt met 
name in het treinvervoer.
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De fiets groeit aan populariteit in de Deltametropool. De toe-
nemende fietsdruk leidt tot precaire situaties, zoals rondom 
treinstations en op krap dimensioneerde kruispunten. Op pa-
pier weten we inmiddels goed aan welke hoofdeisen onze fiets-
routes en fietsnetwerken moeten voldoen. Maar met de sociale 
en economische betekenis van de nieuwe ‘Fietsdelta’ weten we 
ons geen raad. 

Fietsen in de Delta-
metropool                

André Pettinga 

Fietsen met hindernissen
Er wordt veel gefietst is ons land. En 

het neemt nog toe, tot verrassing van ve-
len. Echter, de waardering voor dit fiets-
gebruik staat onder druk. En we maken 
fietsvreemde ‘oplossingen’:

• een fietser heeft niet veel ruimte 
nodig: en daarom krijgt die vaak weinig 
of niets;

• op de fiets kun je overal komen: 
maar de fietser moet vaak een omweg 
maken;

• in de stad is de fiets vaak sneller 
dan de auto: waarom laten we fietsers 
dan zo lang wachten bij het oversteken, 
vooral bij de verkeerslichten?

• fietsen zijn gemakkelijk te ste-
len: waarom zijn er zo weinig veilige 
stallingsplekken?

• op de fiets je boodschappen doen 
is handig: maar we weren fietsers uit 
voetgangersstraten;

• bij fietsgebruik komen geen uit-
laatgassen vrij: wat is haar plek in ons 
CO2-beleid?

• de actieradius van de fiets heeft 
zijn grenzen: daarom plannen we huizen 
zover mogelijk van scholen, werkgebie-

den, kantoren en winkelcentra; 
• de combinatie fiets – OV is 

effectief: wanneer maken we genoeg 
stallingen bij haltes en stations?

• een fiets bij het station stallen 
kost weinig ruimte: daarom laten we de 
fietser ervoor betalen;

• we denken alles al te weten van 
het fietsen: doen we daarom zo weinig 
fietsonderzoek?.

Schaalniveaus
Wat bepaalt nu eigenlijk onze Fiets-

delta? De fiets is een microverschijnsel, 
met bijzondere meso- en macrokenmer-
ken, omdat iedereen fietst. En omdat 
de fiets voor vrijwel alle motieven ge-
bruikt wordt. Voor een integrale waar-
dering van de fiets in de afstemming 
tussen ruimte en mobiliteit is een bre-
dere, geografische (schaal)benadering 
van fiets¬bereikbaarheid in de metro-
politane planvorming gewenst. Fietsen 
vindt nu al plaats op alle schaalniveaus 
in de Deltametropool. Echter niet alle 
fietsnetwerken zijn compleet en de (bo-
ven-) regionale afstemming tussen die 
schaalniveaus ontbreekt. Daardoor on-
dervinden reizigers hindernissen in hun 

ritketens, de intermodaliteit wordt on-
derbenut. Er zijn veel grote fysieke bar-
rières (wegen, kanalen, spoorlijnen) die 
de corridorontwikkeling blokkeren.

En door angst voor sociale onveilig-
heid bouwen we muren om onze ge-
bieden en gebouwen heen. Daarmee 
verdwijnt een sterke (internationaal 
gewaardeerde) eigenschap van de Del-
tametropool, namelijk de transparantie 
van de stedelijke gebieden. Want juist 
het ‘overal op de fiets kunnen komen’ is 
de kracht van onze stedelijke en regio-
nale fietsnetwerken. En voor veilig en 
prettig fietsgebruik zijn juist die gelei-
delijke en open overgangen van private 
naar publieke ruimte cruciaal. 

Fietswaarde
De Deltametropool kent kansrijke 

spoorcorridors, waar de fiets een betere 
plek in verdient. We weten veel over 
de ‘knoopwaarde’ en ‘plaatswaarde’ 
van stations. Onze kennis over de 
‘fietswaarde van stations’ daarentegen, 
staat nog in de kinderschoenen. 
Multifunctionele gebieden zijn 
sterke fietsgebieden gebleken. Naast 
verbetering van de ruimtelijk-fysieke 
kenmerken is (h)erkenning van de 
sociaal-economische fietspatronen van 
belang voor privé¬huishoudens, voor 
het functioneren van scholen, bedrijven, 
ziekenhuizen en instellingen. En het 
ontwikkelen van slimme(re) vormen 
van fietsenstallen op alle schaalniveaus 
in de Deltametropool is een moderne 
opgave voor alle grote publieke en 
private organisaties. 

Fietsinclusiviteit
De fiets past in de Deltametropoli-

tane agenda anno 2013. ‘Opschaling’ 
is nodig om zodoende het verband tus-
sen de fietsnetwerken op alle niveaus 
te verbeteren. De geografische bereik-
baarheid (d.w.z. de combinatie van 
de reisweerstand en de nabijheid van 

voorzieningen, banen, inwoners et ce-
tera) in de Deltametropool kan niet zon-
der optimale fietsbereikbaarheid. Er is 
meer weten¬schappelijk onderzoek no-
dig naar de betekenis van fietsgebruik, 
op ieder schaalniveau sec en tussen de 
schaalniveaus. Er is meer geld nodig om 
fysieke fietsbarrières te overbruggen en 
om op alle schaalniveaus fietsenstallin-
gen te realiseren. Fietsinclusief plannen 
en realiseren moet op alle schaalniveaus 
van de Deltametropool net zo vanzelf-
sprekend worden als het opstappen op 
je fiets. 

André Pettinga is project-/proces-
manager Ruimte & Mobiliteit bij 
Stichting I-CE (Interface for Cy-
cling Expertise).
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In Deelsessie 2 – Sturen aan de metro-
pool, tussen governance en government, is 
er ruimte voor de orgware van de metropool. 
Die is natuurlijk ook afhankelijk van de op-
vatting over het metropoolconcept en haar 
schaal. In vrijwel alle inzendingen komt ook 
dit aanbod. Locatie: Raadzaal 1e etage.

STUREN AAN 
DE METROPOOL, DE METROPOOL, DE METROPOOL, DE METROPOOL, DE METROPOOL, 

TUSSEN 
GOVERNANCE EN 

GOVERNMENT
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De internationale strijd ter titanen onder de metropool-
regio’s is losgebarsten. Wie gaat het snelst, wie doet het beter 
dan de ander? Verschillen maken kwaliteit zeggen velen. Of 
er nu sprake is van verschillen en overlap, de metropolen 
staan allen in de ring. Hoe brengt Nederland het ervan af 
in de ring? 

De Internationale 
Dimensie

Daniël Rietbergen

STUREN AAN DE METROPOOL

Plannenmakers denken in sturing 
en planning, maar er is steeds minder 
te plannen. De grip op de samenleving 
lijkt te verslappen, omdat het mense-
lijk gedrag steeds minder voorspelbaar 
is geworden. De actieradius van de ge-
middelde inwoner is drastisch vergroot 
en behoeften gedifferentieerd. De stad 
is een plek geworden voor snelle ont-
moetingen, andere vormen van func-
tiegebruik en beleving van openbare 
ruimte. Er ontstaat bij plannenmakers 
een verschuiving van koers uitstippelen 
naar een meer beschouwende en analy-
tische benadering van de mens in relatie 
tot haar omgeving: een meer adaptieve 
planningsdoctrine. Dit geeft nieuwe in-
zichten voor de internationale dimensie 
van de Hollandse metropool. 

Nederland heeft al een metropool, 
Randstad, die meedoet op de wereld-
lijstjes. Er is echter onvoldoende sa-
menhang en we zijn nog geen efficiënt 
werkende metropool zijn. Wat nodig is, 
is het invullen van agglomeratiekracht. 
Hoe gaan we efficiënt samenwerken? 
Welke steden moeten dit oppakken en 
wie neemt het voortouw? Amsterdam 
werkt intensief samen met de kernen 
in de MRA. Rotterdam en Den Haag 

werken samen en voorzichtig kijken we 
ook naar de periferie. Welke plek krijgt 
Brainport Eindhoven binnen de constel-
latie van Randstad Holland? We lenen 
agglomeratievoordelen van een stede-
lijke kern binnen het netwerk: borrowed 
size. Biedt dit voldoende basis voor een 
plek op het internationale toneel? Naar 
mijn mening zijn we goed op weg als we 
de volgende punten in acht nemen.

Ten eerste is er een trendbreuk in 
denken nodig. Als meest dichtbevolk-
te land ter wereld is het ironisch dat 
we enerzijds beleid inzetten om de be-
staande kernen te verdichten en urban 
sprawl te voorkomen, terwijl anderzijds 
de praktijk een significant ander beeld 
afgeeft. Waarom zijn we terughoudend 
in het creëren van massa? De niet ste-
delijke kernen zijn de afgelopen decen-
nia geleidelijk aan gegroeid. De eens zo 
grofmazige structuur tussen steden en 
kernen wordt steeds fijnmaziger. 

Voeg daar de ontwikkelingen in de 
kenniseconomie aan toe en je krijgt een 
cocktail met een nieuwe verrassende 
smaak. Ruimtelijke ontwikkeling á la 
carte is een fabeltje en niet concreet 
te maken, op steeds meer plekken zijn 

tijd en ruimte letterlijk relatief gewor-
den. Versterk daarom de plekken waar 
kennispotentieel kan clusteren en in-
novatieve cross-overs kunnen plaatsvin-
den om de metropool in ontwikkeling te 
branden. 

Ten derde moeten we inzetten op het 
versterken van verschillen; agglomera-
tiekracht kent nu eenmaal winnaars en 
verliezers. Een voorzichtige trendbreuk 
is de SVIR waarin het rijk de nadruk legt 
op het versterken van de internationale 
concurrentiepositie en het faciliteren 
van een optimale bereikbaarheid van 
en tussen de economische kerncentra in 
ons land, waarbij het in eerste instan-
tie gaat om de kerncentra Amsterdam, 
Rotterdam, Verschillen kenmerken de 
kracht van een (potentiële) metropool. 
Wat gebeurt er als bepaalde (top-) secto-
ren onder de maat presteren? Dit is één 
van de kernvragen die de Nederlandse 
overheid, samen met onderwijs- en 
kennisinstellingen met elkaar moeten 
verkennen, cruciaal, want de transfor-
matiesnelheid van steden is één van de 
belangrijkste kenmerken van een brui-
sende metropool. 

Tenslotte moeten we af van de eeuwi-
ge institutionaliseringdrang: een regio 
of metropool is geen afgebakend geheel, 
maar een spin in het virtuele web van de 
wereld. De netwerken moeten niet bin-
nen een ingekapseld domein worden ge-
duwd, de energie zal meer moeten stro-
men. We zullen meer op een adaptieve 
wijze moeten nadenken over de gevol-
gen van (macro-) trends die doorwerken 
in ons ruimtelijke en sociale domein, 
dus ook flexibeler plannen. 

Hoe geven we met deze uitgangspun-
ten de Hollandse metropool een steviger 
internationale dimensie? Het begint 
met erkenning van de metropool in de 
Hollandse Delta die bestaat uit vele in-
teressant magneten, van verschillende 

krachten. Deze moeten onderling met 
elkaar verbonden, fysieke en virtueel, 
maar er is meer nodig. Het gaat nadruk-
kelijk ook om de magneten, de plekken, 
die energie creëren, bundelen en waar 
mensen willen zijn. Hier ontstaat de 
massa die verbindt en zorgt voor spin-
off door investeringen, branding en de 
‘place to be’. Het bieden van ruimte om 
plekken spontaan te laten ontstaan, 
geeft ons antwoord op wat we al decen-
nialang proberen te sturen; hoe bepalen 
we het gedrag van mensen? Dit heeft tijd 
nodig en deze tijd moeten we nemen. We 
hopen zo vraag en aanbod dichterbij el-
kaar te brengen, namelijk de metropool 
Randstad zelf. In welke verschijnings-
vorm dan ook.

Daniël Rietbergen is werkzaam bij de 
gemeente Leidschendam-Voorburg als 
senior planoloog.  
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Waar denk je aan als je het hebt over een gebied van 150 bij 
220 kilometer, waar bijna 17 miljoen mensen wonen? Waar-
schijnlijk: een stad of een groot stedelijk gebied. Waarom 
zien we niet dat we niet in een dichtbevolkt land wonen, 
maar een dunbevolkte stad met veel unieke kenmerken? 
Met de voordelen van een wereldstad, maar niet de nadelen. 

Nederland? Nederstad! 
Theo Vermeulen

STUREN AAN DE METROPOOL

Over tien jaar worden veel grote be-
slissingen over de vestiging van bedrij-
ven en kantoren genomen in steden als 
Sjanghai, Mumbai, Sao Paulo of Mexico-
Stad. De besluitvormer woont en werkt 
in een stad met meer dan 20 miljoen 
inwoners en bekijkt kaartjes van West-
Europa met de metropolen Londen en 
Parijs (ieder 10 miljoen inwoners). De 
kleine stippen die de metropoolregio’s 
Amsterdam (2 miljoen?) en Rotterdam 
– Den Haag (3 miljoen?) aanduiden ziet 
hij niet.

Nu kunnen Amsterdam, en in minde-
re mate Rotterdam en Den Haag, nog re-
delijk meekomen wanneer het gaat om 
het aantrekken van buitenlandse inves-
teringen. Wanneer het relatieve belang 
van Europa in de wereld achteruitgaat, 
zal men steeds meer geneigd zijn zich te 
concentreren in maar 1 of 2 Europese 
steden, dan raakt Amsterdam snel bui-
ten zicht.

Wij moeten stoppen met onderzoeken 
die zouden bewijzen dat de Randstad 
niet zou bestaan omdat het niet 1 daily 
urban area is of de steden nauwelijks 
complementair zijn. Dit gaat voorbij 
aan het unieke karakter van Nederland, 
waar de afzonderlijke steden zo aantrek-
kelijk zijn en wat betreft het dagelijks 

functioneren zo compleet, dat een groot 
deel van de bevolking daar ook niet wer-
kelijk uithoeft. Men kan binnen een min 
of meer aaneengesloten stedelijk gebied, 
de omgeving kiezen waar men zich het 
meest thuis voelt. 

Aan de andere kant is er wel degelijk 
sprake van onderling verkeer. Comple-
mentair zijn die steden ook wel degelijk. 

In de onlangs gepubliceerde Atlas 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
wordt gemeld dat deze regio de 13e 
plaats inneemt op een lijst van 32 Eu-
ropese metropoolregio´s. De Metropool-
regio Amsterdam is 7e op deze lijst. Ter-
loops wordt in het rapport vermeld dat 
de Randstad als geheel op de 3e plaats 
staat, na Londen en Parijs. Dit laatste 
is natuurlijk een prima notering om te 
gebruiken als trekker voor buitenlandse 
investeringen, maar wat gebeurt er in 
Nederland? Daar is men in Rotterdam 
en Den Haag trots op een dertiende 
plaats!

Hoe komen we uit de impasse, waarin 
Amsterdam zich profileert als de enige 
speler van wereldformaat, terwijl daar-
voor cruciale functies ontbreken; waarin 
Rotterdam en Den Haag zich met elkaar 
verbinden zonder Leiden en Dordrecht 
daarin te betrekken; waarin uiterst on-

duidelijk is waar de grenzen van de Hol-
landse megastad nou eigenlijk liggen?

Op het niveau van de huidige metro-
poolregio’s of op dat van de provincies 
lijkt de oplossing van het bestuurlijke 
vraagstuk blijkbaar niet te liggen. De 
visie waarin de ABC-regio (Amsterdam-
Brussels-Cologne) als een megalocity 
wordt gezien kan op de lange duur mis-
schien bijdragen, maar op kortere ter-
mijn lost dit het gebrek aan bestuurs-
kracht niet op. De oplossing waarbij 
Nederland wordt gezien als een ‘mega 
city region’, kan leiden tot een prakti-
sche aanpak van problemen.

De schaal waarop deze stad func-
tioneert lijkt op het eerste gezicht wat 
groot, maar valt in vergelijking met 
andere mega city regions mee. In een 
onderzoek van GaWC waarin de regio’s 
Londen en Parijs onderwerp van studie 
zijn, gaat men uit van regio’s die zelfs 
grotere afmetingen kennen. De Paris 
/ Bassin parisien “Mega City-Region” 
beslaat een gebied van zo’n 300 bij 250 
kilometer, ofwel circa 75.000 km2, en de 
London / South East “Mega City-Regi-
on” heeft een oppervlak van circa 35.000 
km2. Nederland heeft, het vele water 
niet meegerekend, een oppervlak van 
zo’n 33.000 km2 en het komt mij voor 
dat de bevolkingsaantallen van de drie 
genoemde regio’s elkaar niet veel zullen 
ontlopen. 

Nederland zien als een grote stad 
heeft het voordeel dat een aantal pro-
blemen beter kan worden aangepakt. 
Het geeft een andere kijk op de manier 
waarop het openbaar vervoer gere-
geld zou moeten zijn. De verdeling van 
functies vraagt een andere benadering. 
Daarnaast is het goed dat de inwoners 
zich realiseren dat een stad, hoe groot 
ook, niet kan functioneren zonder een 
ommeland, waar men kan recreëren en 
tot zich zelf kan komen. De schaalver-

groting op wereldschaal van de afgelo-
pen jaren zal ongetwijfeld verder gaan, 
maar daarnaast is er weer meer aan-
dacht voor de eigen omgeving, voor het 
voorzien in de eigen behoeften op een 
meer lokaal niveau. De ‘provincie’, kan 
daarin een grote rol vervullen. 

Maar bovenal kan ‘Nederstad’ zich in 
het buitenland profileren met een unie-
ke propositie: een stad die, naast al het 
mooie dat Amsterdam te bieden heeft, 
ook de juridische hoofdstad van de we-
reld is, veruit de grootste zeehaven van 
Europa binnen de grenzen heeft, met de 
meest innovatieve regio (Eindhoven), de 
meest prestigieuze kunstbeurs van de 
wereld (TEFAF Maastricht), enz. enz. 
Maar dan moeten we wel ons Calimero-
gevoel opzij zetten. 

Theo Vermeulen, in ‘82 afgestudeerd 
als planoloog, heeft gewerkt als 
medewerker sociaal-economische 
zaken bij de Bond van Nederlandse 
Architecten en adjunct-secretaris 
bij de KvK in Gouda. Daarna de band 
met planologie enigszins kwijtgeraakt, 
als secretaris/directeur van de 
Federatie Goud en Zilver. Nu is hij 61 
jaar en met vroegpensioen.
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Los Angeles is vandaag de dag een grootse metropoolregio. 
Een metropool als krachtig geheel, met concurrentie tussen 
versmolten steden. En een metropool die ondanks alle cli-
chés van eindeloze sprawl en file, een heerlijk leefklimaat 
heeft. Een die bovendien een ongekende etnische variëteit 
in zich heeft, zonder dat dit al te vaak leidt tot sociale explo-
sies. Zou Thorbecke van LA houden? 

Would Thorbecke love 
LA?  

Jorick Beijer

STUREN AAN DE METROPOOL

De Britse architectuurtheoreticus 
Reyner Banham deed dat zeker, getuige 
zijn BBCdocumentaire ‘Reyner Banham 
Loves LA’ (1972) die ongeveer gelijk ver-
scheen met zijn fabuleuze boek ‘The Ar-
chitecture of Four Ecologies’. Het Huis 
van Thorbecke brak in 1848 met een 
belangrijke (internationale) trend. Toen 
begin 20ste eeuw wereldwijd steden – de 
huidige succesvolle metropolen – mono-
centrisch verder groeiden, herverdeelde 
Nederland haar bestuur. Het werd cen-
traler – en eindeloos gefragmenteerd. 
Bang voor stadse macht en concurren-
tie, opstand van het volk en ongeremde 
verstedelijking die ons maagdelijke pol-
derlandschap op zou slokken. Maar wat 
heeft Thorbecke’s maakbaarheidsideaal 
vol regulering ons daadwerkelijk ge-
bracht?

In mijn masterscriptie heb ik be-
schreven hoe Los Angeles zich heeft 
ontwikkeld van 1890 tot 2010. Met een 
focus op hoe in vier fasen mobiliteitsnet-
werken de stad vormden op verschillen-
de schaalniveaus. LA is een fantastische 
spiegel voor de Randstad. Het illustreert 
indringend wat vrijheid, concurrentie en 
lef doen met een stad.  

Rond 1890 proeft Downtown LA aan 
de moderniteit met een eerste trein-
verbinding van Alameda Street tot een 
postkantoor, waar commercie en bedrij-
vigheid zich clusterden. De stedelijke 
korrel van Downtown LA is fijn en van 
lage dichtheid; een kleine centraliteit en 
een verscheidenheid aan huizen op losse 
percelen. Sinaasappel- en wijngaarden 
gaven een nog meer decentrale dimensie 
aan de stad. 

De stadsecologie verbonden aan de 
elektrische tram (streetcar) vormde 
rond 1930 een periode van collectieve 
moderniteit. De Pacific Electric maakte 
lange lijnen in het woestijnlandschap 
en verbond omliggende steden. De Yel-
low Cars waren onderdeel van een vitale 
uitbereiding van Downtown LA en het 
raamwerk voor de zogenaamde ‘street-
car suburbs’. De lijnen van het streetcar 
netwerk zorgden voor een intensivering 
van de boulevards en veranderden de 
stedelijke vorm en vooral de beleving 
van het publieke domein – die versnelde 
en massaler werd. 

De verleiding van moderniteit ka-
rakteriseert de stadsecologie omstreeks 

1970 – de tijd van de snelweg en de au-
tomobiel. Men koos collectief voor indi-
vidualisme, met grote gevolgen voor de 
stad, waar het publieke domein zich 
opeens bevond in de omsluiting van 
winkelcentra en parkeergarages. De 
snelweg was de katalysator van een 
stadsuitbreiding die zijn weerga niet 
kent, suburbane ‘sprawl’ was de verwe-
zenlijking van de ‘American Dream’. 

Een supermoderniteit van residuele 
ecologieën, is de omschrijving voor de 
huidige tijd. Hedendaagse technologie-
ën hëbbën onzë tijd-plaatsconfiguratië
radicaal veranderd. De nieuwe stad 
heeft een publiek domein van hypersnel-
heid, intense stimuli en is verblindend 
generiek en tegelijkertijd fantastisch 
geworteld in het verleden. Oudere stad-
secologieën verdwijnen, transformeren 
en komen weer terug. Door haar korte 
bestaansgeschiedenis toont Los Angeles  
een enorme rijkheid aan jonge residuen, 
die de dynamiek in 120 jaar stadsvor-
ming illustreert. 

Vrijheid, concurrentie en lef liggen 
ten grondslag aan een stad als Los An-
geles. Ruim 150 jaar na Thorbecke moe-
ten we serieus de balans opmaken: wat 
heeft krampachtig vasthouden aan piet-
luttige bestemmingsplannen, structuur-
visies en beeldkwaliteitplannen nu op-
geleverd? Treurige uitbreidingswijken, 
rafelig groen, semioverheid op de hei en 
een inferieur OV netwerk. Los Angeles 
laat zien dat Nederland het kind met 
het badwater wegspoelt, als het blijft 
denken in veel te kleine territoriale 
grenzen. 

Los Angeles County is grofweg zo 
groot als Nederland, omvat 88  steden 
en wordt bestuurd door een vijfkoppig 
gekozen ‘board of supervisors’. Het is 
een vehikel om stadsgrensoverstijgende 
thema’s in een groter verband aan te 
pakken. Want de steden zijn bijzonder 

zelfstandig, heffen op hun eigen manier 
belasting en geven dat zelf weer uit, 
waarbij overduidelijk sprake is van con-
currentie. 

Nederland kan hiervan leren. In het 
huidige politieke en economische kli-
maat is er urgent een nieuwe kapstok 
nodig. Laten we de vleugels openlijk met 
elkaar concurreren? Krijgt de Randstad 
nu eindelijk bestuurlijke betekenis? In 
de geest van Thorbecke schreeuwt de 
huidige tijd om een nieuwe schaal. Als 
we niet geloven in een andere dimensie, 
zal de Nederlandse deltametropool nooit 
bestaan. 

Het NRC van zaterdag 8 juni schreef: 
Het gaat niet om de grootte van de me-
tropool, maar om haar dichtheid. Gre-
ater Los Angeles verslaat volgens de 
laatste U.S. Census cijfers (2010) zelfs 
New York als het gaat om inwoners-
dichtheid: 7.000 mensen per vierkante 
mijl, die samenleven in een  hoogstede-
lijke metropool vol lef en concurrentie. 
Diverse, dynamisch en met haar wortels 
in de grond. Thorbecke had er van moe-
ten van houden.  

Jorick Beijer is lid van de young 
professional redactieraad van 
gebiedsontwikkeling.nu en is 
coordinator van het Urban Knowledge 
Network Asia op de TU Delft. 
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STUREN AAN DE METROPOOL

Het doel van ‘samen pionieren’ is 
een gezonde toekomst voor de bewoners 
van de Veenkoloniën door op het juiste 
moment de juiste diensten beschikbaar 
te hebben. Dit zijn veelal commerciële 
activiteiten, liefst opgezet door lokale 
ondernemers. Samen pionieren kent 2 
invalshoeken:

 1 | een visie op ruimtelijke ontwik-
keling: dat mensen zelf hun leefomge-
ving vormgeven, waarbij een netwerk-
strategie nodig is waarin de overheid 
een actieve, faciliterende rol speelt

 2 | een methode die ruimtelijke 
ontwikkeling organiseert: een proces 
waarbij fasering in de tijd, marketing, 
ruimtelijke ontwikkeling, techniek, psy-
chologie en organisatiekunde geïnte-
greerd zijn

Na top-downplanning en PPS-
constructies wordt deze gefaciliteerde 
bottom-up benadering gezien als 
de toekomst van de ruimtelijke 
ontwikkeling. Instrumenten bij de 
netwerkstrategie zijn inventarisatie, 
bouwstenen, lokale pioniers, tijdslijnen, 
fasering in tijd en een koepelorganisatie 
ter ondersteuning. Samen Pionieren richt 

zich op de activering van de vernieuwers 
(pioniers) en de constructieve zwijgende 
meerderheid. De eerste groep staat open 
voor nieuwe perspectieven en is van 
nature creatief. Daarmee ontstaat een 
positieve beweging, die de tweede groep 
activeert, wat leidt tot een dynamiek van 
vernieuwing en lokale impulsen. Door 
deze te gebruiken om andere pioniers 
te (her)activeren, ontstaat een systeem 
van zichzelf vernieuwende groei. 

De eerste resultaten zijn te definië-
ren in termen van ambities, initiatieven, 
activiteiten en breuken in de tijdslijnen. 
Het eindbeeld is gedefinieerd in tijd en 
proces, maar niet als fysiek eindbeeld. 
Het proces start langzamer en versnelt 
gedurende de tijd. Traditionele gebieds-
ontwikkeling heeft juist in de beginfase 
veel impact, die echter in de tijd weg-
vloeit. De pilots en methode versnellen 
de ontwikkeling. Deze zorgen ook voor 
de eerste concrete resultaten die snel 
zichtbaar zijn.

Fases van de netwerkstrategie:

 1 | Inventarisatie: Hier worden drie 
kaarten gemaakt voor de inventarisatie.

- Challenge map: analyse van de 
thema’s die spelen in het gebied (zoals 
bevolkingsontwikkeling, economie, 
landbouw, natuur). Tegelijkertijd starten 
we een zoektocht naar zogenaamde 
bouwstenen; ontwikkelingen in het 
gebied en elders die met bewezen succes 
een oplossing bieden voor de verwachte 
uitdagingen in de het gebied (zie 2)

- Potential map: analyse van eigen-
schappen en krachten van het gebied en 
aanwezige bouwstenen (zie 3)

- Social map: analyse van huidige or-
ganisatie; wie zijn de pioniers, waar zit-
ten ze?

 2 | Tijdslijnen: voor de relevante 
thema’s maken wij tijdslijnen met daar-
op de ontwikkelingen tot 2040 wanneer 
er niet wordt ingegrepen. De tijdlijnen 
zijn een praktisch instrument om ont-
wikkelingen weer te geven, de kritieke 
ondergrens te bepalen, samenhang tus-
sen thema’s te tonen, urgenties te bepa-
len en aan te geven wat

gunstige momenten zijn om te inter-
veniëren.

3 | Bouwstenen: Het wiel hoeft niet 
overal opnieuw uitgevonden te worden. 
Bouwstenen worden waar mogelijk op-
gezet als coöperatie of vereniging. Sa-
menwerkingsverbanden die passen bij 
initiatieven vanuit bewoners en lokale 
ondernemers. Bouwstenen dienen een 
bijdrage te leveren aan meerdere the-
ma’s die spelen. Een energiecoöperatie 
is een goed voorbeeld van een bouw-
steen. Investeringen blijven in het ei-
gen gebied, evenals de inkomsten. Het 
creëert ook werkgelegenheid omdat een 
energiecoöperatie juridisch, organisato-
risch en financieel begeleid dient te wor-
den. 

4 | Het activeren van pioniers:  Pi-
oniers zijn belangrijk omdat zij, on-
dersteund vanuit de netwerkstrategie, 
vanuit een positieve houding ontwik-

kelingen op gang brengen. Samen Pi-
onieren is ontwikkeld om antwoord te 
vinden op de vraagstukken die lokaal 
en regionaal spelen, door bewoners en 
ondernemers echt te betrekken bij de 
toekomst van hun regio. Als men pas 
wordt geactiveerd wanneer ‘pijn’ wordt 
ervaren, domineert het negatieve senti-
ment. Samen pionieren is een strategie 
die lokale ondernemers en actieve bur-
gers tijdig ondersteunt om ontwikkelin-
gen in gang te zetten. Ontwikkelingen 
waar geld mee verdiend kan worden 
en die bijdragen een gezonde toekomst. 
Wanneer de vernieuwers een positief, 
krachtig verhaal hebben, activeren zij 
de zwijgende constructieve meerder-
heid. Een constructieve beweging is dan 
het resultaat. 

5 | De koepelorganisatie: we zien een 
belangrijke rol weggelegd voor een insti-
tuut ter ondersteuning van de initiatie-
ven van onderop. De koepelorganisatie 
is geen nieuwe overheidslaag, maar een 
platform voor verbinding en contact en 
leent zich bij uitstek om de verbinding 
te leggen tussen lokaal en regionaal ni-
veau. Onze bottom-up netwerkstrategie 
heeft deze centrale katalysator nodig 
met een dubbele rol:

- Monitor: monitoren van de ontwik-
kelingen in de Veenkoloniën volgens 
onze methodiek van tijdslijnen.

- Kennis- & aanjaagcentrum: wij zien 
de Koepelorganisatie als spin in het web 
tussen ondernemers in de

- Veenkoloniën, kennis en ervaring 
van de bouwstenen elders in Nederland 
en in de toekomst tussen de succesvolle 
bouwstenen in de Veenkoloniën.

Marc Holvoet is landschapsarchitect 
bij NIEUWBRUUT, 
Ed Ravensbergen is architect bij 
NIEUWBRUUT.

‘Samen pionieren’ is een netwerkstrategie die ruimtelijke 
ontwikkeling in dienst plaatst van bewoners. Het bouwt 
aan betrokkenheid en ondernemerschap en versnelt deze 
gericht. Samen pionieren is een strategie waarmee een faci-
literende overheid bewoners en ondernemers helpt effectief 
vorm te geven aan hun leefomgeving. 

De Netwerkstrategie 
Samen Pionieren

Ed Ravensbergen,
Marc Rolvoet
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Doen burgerinitiatieven er iets toe? Een jaar na de presen-
tatie tijdens het Metropool Forum 2012 van ’rondje Rotter-
dam’ - een andere kijk op de verkeersontsluiting van Rot-
terdam - gebaseerd op het burgerinitiatief ‘Portway’ van ir. 
Willem Bos, beklijft bij ons vooral de vraag over de beteke-
nis en impact van burgerinitiatieven. 

Burgerinitiatieven, doen 
ze er iets toe?

Hans Ophuis 

De concurrentiekracht van Rotter-
dam als leefmilieu en de toenemende 
inkapseling door infrastructuur van ge-
wilde woonwijken en hun uitloopgebie-
den waren belangrijke drijfveren voor 
het Rondje Randstad verhaal . Inmid-
dels staat echter de noodzaak tot een 
bredere reflectie op bestuur, of beter 
nog, op bestuurlijke besluitvormingsmo-
dellen binnen de metropool centraal. 

Met het opnieuw belichten van de 
‘Tapijtmetropool’ van Jan Willem Neu-
telings en de constatering dat ongehin-
derd “de vigerende bestuurlijke drukte 
maakt dat dit fenomeen plaats vindt, 
zonder dat het wordt waargenomen, 
laat staan dat er op geanticipeerd kan 
worden”, wordt misschien wel het meest 
duidelijk de vinger op de zere plek ge-
legd. 

Misschien moet je juist geen be-
stuurskundige zijn, maar gewoon een 
alert en betrokken waarnemer, om te 
zien hoezeer programmatische en ruim-
telijke ambities gaandeweg verstren-
geld raken in een belangenstrijd waar-
bij de oorspronkelijke aanleiding vaak 
ver te zoeken is. Het convergeren naar 
een in vroeg stadium afgesproken eind-

resultaat is vaak de enige strohalm om 
bestuurders het gevoel te geven de con-
trole niet kwijt te raken en in het alge-
meen belang te opereren.

Oplossingen voor problemen worden 
gedefinieerd op het niveau waarbinnen 
uitvoering en realisatie de minste frictie 
opleveren. Of daarmee daadwerkelijk 
vastgestelde problemen worden opge-
lost, is een vraag die doorgaans onbe-
antwoord blijft. Ter illustratie: waarom 
zou je de strijd aangaan met allerlei 
lokale belangenclubs als je bestuurlijk 
veel sneller kunt schakelen en ‘draag-
vlak kunt verwerven’ door je op het Rijk 
te beroepen? Een nieuwe snelweg in het 
weiland ontworpen door het Rijk, met 
rijksgeld, rijksexpertise en bestuurlijke 
macht is toch veel aantrekkelijker dan 
het vooruitzicht van een eindeloos pro-
ces van afstemming tussen bestuurs-
lagen en geldpotjes voor een moeilijk te 
bereiken product op een onderliggend 
niveau? Het enige waar je voor hoeft te 
zorgen is dat alle (programmatische) be-
langen op elkaar afgestemd lijken te zijn 
en dat op lager niveau deze belangen 
met toenemende convergentie worden 
‘vastgesteld’, ‘ingekapseld’ en - meest 
belangrijk - ‘van draagvlak voorzien’.

Grote spelbrekers in dit model van 
bestuurlijke besluitvorming zijn natuur-
lijk ideeën die dit proces van converge-
ren verstoren. Bijvoorbeeld, omdat ze op 
andere leest zijn gestoeld, of zich op een 
ongelegen moment in het proces aandie-
nen. 

In een poging om overheid en burger 
dichter bijeen te brengen, worden van 
rijkswege - en ook op lagere bestuurs-
niveaus - allerlei pogingen ondernomen 
om ‘initiatieven van onderaf’ een heuse 
plek te geven in projecten en besluitvor-
mingsprocessen. Zodra dit soort initia-
tieven echter geen gelijke tred houden 
met het lopende project of proces, blijkt 
er een structureel onvermogen om deze 
te voorzien van een gelijkwaardige be-
handeling. De behoefte om te converge-
ren en niet van het rechte pad af te wij-
ken, wint het dan van de kans om frisse 
ideeën en vernieuwende gedachten de 
benodigde ruimte te geven om te rijpen. 
Dit heeft als direct gevolg dat verant-
woordelijke bestuurders, zodra ze zich 
ervan overtuigd hebben dat het draag-
vlak voor het lopende project voldoende 
groot is, geen enkele aandrang voelen 
om zich te bekommeren over een ‘level 
playing field’ voor alternatieve plannen. 
De werkelijkheid laat zien dat in dit 
soort situaties protocollen die gaan over 
burgerparticipatie trajecten geen enkele 
garantie bieden dat alternatieve plan-
nen ook daadwerkelijk de eindstreep 
kunnen halen. Waarom zou je als be-
stuurder immers slapende honden wak-
ker maken met het beoogde resultaat 
bijna binnen bereik?

In het geval van ‘rondje Rotterdam’ 
gaat het niet om geld. Het vigerende 
voorstel voor de A13-A16 verbinding en 
het concurrerende burgerinitiatief ‘Port-
way‘, waarop ‘rondje Rotterdam’ is ge-
baseerd, kosten elk van beide ongeveer 
hetzelfde: ca. 1 miljard euro. Waar het 
wel om gaat, is dat een vigerend voorstel 

ruim 7 jaar planvorming door het Rijk 
heeft doorlopen en dat een alternatief 
plan, privaat gesponsord voor een frac-
tie van die termijn en plankosten, niet 
eens de kans krijgt om in een serieus 
iteratief proces te worden aangescherpt. 

Zou de positieve impact van een 
burgerinitiatief de baten van een over-
heidsinitiatief niet kunnen overstijgen? 
Het zou mooi zijn als het burgerinitia-
tief ‘Portway’ alsnog met terugwerkende 
kracht wordt gehonoreerd volgens het 
door het Rijk ingezette protocol voor 
burgerparticipatie. Tot vertraging of 
minder werkgelegenheid hoeft dit niet 
te leiden. Wel tot een snellere oplossing 
van de urgente problemen die de oor-
spronkelijke aanleiding vormden voor 
de plannen, en minstens tot een duur-
zame oplossing voor de problemen bij 
Overschie en de A20, die de door het 
Rijk geplande kortsluiting gemakshalve 
naar de toekomst heeft doorgeschoven. 

Het project A13-A16 kan laten zien 
dat burgerparticipatie meer is dan een 
wassen neus, en daarmee een belangrij-
ke bijdrage kunnen leveren aan herstel 
van het veel besproken vertrouwen in de 
relatie tussen overheid en burger. 

zie ook: ‘rondje Rotterdam – pleidooi voor een ‘scenic drive’ 
rond Rotterdam, als alternatief voor de A13-A16 verbinding’ 

Hans Ophuis is landschapsarchitect/
regionaal ontwerper en eigenaar van 
NXTlandscapes.
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Het onderwerp metropoolontwikkeling leeft in Nederland 
slechts in een kleine kring van geïnteresseerde experts en 
bestuurders. Dat is een zwakke basis voor dit onderwerp. 

Hoe Nederlanders hun 
metropool gebruiken en 
beleven 

Pieter Maessen

STUREN AAN DE METROPOOL

Ondanks de groeiende stapel onder-
zoeken en de toenemende actualiteit 
weten we niet hoe modale Nederlan-
ders metropoolvorming waarderen. Dat 
is ernstig, want politici, bestuurders 
en stedenbouwkundigen zijn er inten-
sief mee bezig: zij richten organisaties 
op die zij metropoolregio noemen en zij 
uiten ambities om de Randstad te laten 
concurreren met andere grootstedelijke 
gebieden. 

Die ambities leiden tot pleidooien 
voor grote investeringen in Schiphol, de 
Zuidas, hogesnelheidslijnen, hoogbouw, 
Engelstalig onderwijs, schaalvergro-
ting, culturele topinstellingen en al die 
andere zaken die wij met metropolen 
associëren. Deze plannen motiveren de 
bestuurders weer door te wijzen op de 
onontkoombare trend van metropool-
vorming. Maar zij weten niet of Neder-
landers zich hierin herkennen en of zij 
wel de taal spreken en de argumenten 
gebruiken waar Nederlanders gevoelig 
voor zijn. 

Breed debat
Wij zullen een veel bredere groep 

burgers in het debat moeten betrekken, 
want er is bij veel mensen een afkeer 
van de grote stad. Het woord metropool 

is vaak nog synoniem met een aaneen-
gesloten, ondoordringbare stad met een 
slechte leefkwaliteit. Om dit gesprek op 
gang te krijgen, heb ik het boek ‘De Pol-
dermetropool. Wat iedereen moet weten 
over de Randstad’ geschreven.  

Perceptie en gebruik
Er is een aantal relevante vragen dat 

een antwoord behoeft. Om te beginnen 
zou het goed zijn als we zouden weten 
hoe Nederlanders over hun metropool, 
de Randstad, denken. Vervolgens kun-
nen we ons de vraag stellen hoe ze de 
metropool – al dan niet bewust – ‘ge-
bruiken’. Dit raakt aan de perceptie 
van de metropool: mensen gebruiken op 
grote schaal stedelijke voorzieningen en 
vestigen zich in stedelijke regio’s, maar 
beseffen zij ook dat de kwaliteit van 
die voorzieningen afhankelijk is van de 
dichtheid en de massa van een metro-
poolregio? 

Onderzoek nodig
Het lijkt me noodzakelijk dat we het 

metropooldebat verbreden en dat we 
onderzoek gaan doen naar de perceptie 
en het gebruik van de metropool in 
Nederland. Het onderzoek zou ons meer 
inzicht moeten geven in onder meer: 

- De associaties die Nederlanders 
hebben bij het begrip metropoolregio. 

- De vraag welk verband Neder-lan-
ders zien tussen metropoolontwikkeling, 
economische ontwikkeling, voorzienin-
genaanbod en leefomgevingskwaliteit.

- Het imago van de regio’s MRA, 
MRDH en Randstad. 

- Het (on)bewuste gebruik van uit-
eenlopende voorzieningen in een metro-
poolregio, zowel door mensen die erin 
wonen als door mensen een metropool-
regio bezoeken.

- De motieven van Nederlanders om 
permanent of gedurende enkele jaren 
naar de Randstad te verhuizen, dan wel 
er juist uit te vertrekken. 

- De vraag of een dergelijke perma-
nente/tijdelijke verhuizing heeft ge-
bracht wat men ervan had verwacht. 

Voorstellen voor andere onderzoeks-
vragen zijn welkom!

Toepassing van onderzoek
Een onderzoek als hier beschreven 

levert toepasbare kennis op:

•  Er ontstaat een kennisbasis over 
gebruik, identiteit en imago van de 
Randstad en de metropoolregio’s. Daar-
door kan het openbaar bestuur in zijn 
beleidskeuzen beter inspelen op de 
maatschappelijke gevoelens en voorkeu-
ren. 

•  Het openbaar bestuur kan effectie-
ver communiceren over de functie van 
metropoolregio’s en de functie van een 
Nederlandse metropool in zijn Europese 
en mondiale context.

•  Door een eerste onderzoek krijgen 
we een nulmeting naar de actuele stand 
ten aanzien van imago en gebruik van 
de metropool. Dat kan over een aantal 
jaren worden herhaald om de effectivi-
teit van beleid en de communicatie over 
metropoolontwikkeling te beoordelen.

Van Pieter Maessen verscheen in 
maart 2013 ‘De Poldermetropool. Wat 
iedereen moet weten over de Rand-
stad’. Hij studeerde politieke weten-
schappen in Leiden en promoveerde 
in 1989 op een proefschrift over 
interactie tussen regering, parlement 
en belangengroepen in de Nederland-
se verzorgingsstaat. Van 1990 tot 
2001 was hij communicatiemanager en 
woordvoerder op achtereenvolgens 
de ministeries van Defensie en VROM. 
Sinds 2001 is hij zelfstandig commu-
nicatieadviseur met een specialisme 
op het gebied van ruimtelijk-economi-
sche ontwikkelingen.
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Metropolitane 
ontwikkeling begint bij 
invloed op je buurt

Maarten van der Velde

ir. Maarten van der Velde, MCD is ar-
chitect, stedenbouwkundige, stede-
lijk gebiedsontwikkelaar en oprichter 
van BUURbook.nl

De metropolitane ontwikkeling van Nederland is afhanke-
lijk van de vraag of er genoeg bewoners zijn die het in Ne-
derland in het algemeen en in de Nederlandse steden en de 
Randstad in het bijzonder ‘naar hun zin’ hebben. De beste 
manier om de metropolitane ontwikkeling in Nederland te 
stimuleren is daarom bewoners meer invloed te geven op 
hun leefomgeving en hun stad, en het onderlinge debat hier-
over in alle openheid en transparantie te laten plaatsvin-
den. Dat begint op het laagste openbare schaalniveau: in de 
buurt. 

Mobiliteit
Naarmate we met zijn alleen mobie-

ler worden maken we de keuze voor onze 
woonplaats op andere gronden dan voor-
heen. Als er een TGV in Rotterdam is en 
je vriendin woont en werkt in Brussel, 
kan dat betekenen dat je in Brussel gaat 
wonen en naar Rotterdam Forenst. Of 
Brussel of Rotterdam een ‘leukere’ stad 
is, geeft daarbij de doorslag. Bereik-
baarheid, de aanwezigheid van werk en 
opleiding maar ook van een diversiteit 
aan voorzieningen, bepalen tezamen de 
concurrentiepositie van een stad of re-
gio. Nu de tijd voorbij is dat steden de 
middelen hebben om hun bewoners te 
pleasen, is het noodzakelijk de ‘klanten 
van de stad’ bij de ontwikkeling te be-
trekken.

Net als bij producten die onder de 
maat presteren lopen bewoners steeds 
gemakkelijker weg op zoek naar een 
leukere stad. Als mensen meer invloed 

krijgen op hun stad en hen wordt ge-
vraagd mee te denken over de ontwik-
keling kan, behalve een betere stad, ook 
een vorm van klantenbinding en mer-
kentrouw ontstaan.

De Amerikaanse socioloog Richard 
Florida schetst dat we in transitie zijn 
naar een netwerksamenleving waarin 
creativiteit een steeds belangrijkere rol 
gaat spelen. De stad is daarvoor onmis-
baar is als plek van ontmoeting en inno-
vatie. Steden die het beste klimaat we-
ten te scheppen voor deze groep trekken 
de meeste creatievelingen aan, zo stelt 
hij*.

Behalve dichtheid en mobiliteit (zo-
dat zoveel mogelijk mensen elkaar 
ontmoeten) ** speelt ook invloed op je 
leefomgeving hierin een belangrijke rol. 
Steden die hun bewoners een rol geven 
in het beheer en mee laten beslissen 
over hun leefomgeving scoren hoog waar 
het gaat om bewonerstevredenheid en 

(mede)eigenaarschap. Het Nieuwe Sa-
menwerken in Amersfoort is een goed 
voorbeeld van overheidsparticipatie.

Sociale media
Sinds de opkomst van sociale media 

schieten de buurtnetwerken als padden-
stoelen uit de grond. Straten of buurten 
die zich verenigen op sociale media en 
ZZP-netwerken in de wijk, ofwel wat ik 
noem ‘crowdorganising’. Het buurtnet-
werk en de buurteconomie spelen een 
steeds belangrijkere rol in de stad. Soci-
ale media faciliteren dit. Daarmee wint 
de buurt als netwerk weer langzaam 
aan betekenis. Dat is gunstig voor het 
zichtbaar worden van de betrokkenheid 
van mensen bij hun leefomgeving, voor 
de sociale cohesie, de veiligheid, een la-
gere zorgvraag en een sterkere buurt-

economie.
Bestuurders die hun bewoners niet 

betrekken bij beleidsvorming of belang-
rijke beslissingen worden in onze de-
mocratische samenleving steeds vaker 
teruggefloten omdat bewoners zich op 
sociale media verenigen. Dit kan ook 
op grotere schaalniveaus werken: als de 
overheid een voorstel doet voor een snel-
weg- of treintracé komt dhr. Bos met een 
bosvariant die vele malen goedkoper is 
én maatschappelijk meer draagvlak 
kent. 

De kennis van de crowd is groter dan 
die van de beste professionals bij elkaar. 
Het vroegtijdig koppelen van de vakken-
nis van professionals aan de gebiedsken-
nis van bewoners leidt tot financieel, so-
ciaal en fysiek betere plannen, sterkere 
buurten en een leukere stad.
* Richard Florida, ‘the rise of the creative class’ en ‘the 
   great reset’
** NRC, 8 juni 2013 Bijlage Wetenschap, ‘Dichte bevolking 
   goed voor stadseconomie’
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Zonder bestuurlijke 
organisatie geen 
metropolen 

Arjen van der Burg 

Arjen van der Burg is planoloog en 
adviseur voor directeur-generaal 
Ruimtelijke Ordening bij het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu.

De Randstad is vanaf de jaren 1950 onze “Hollandse metro-
pool” genoemd. Maar deze polycentrische metropool is noch 
door het Rijk noch door provincies en gemeente ooit planolo-
gisch, organisatorisch en financieel  vorm gegeven. Het bleef 
bij woorden, met een enkele uitzondering als de samenwer-
king tussen provincies als Regio Randstad (een lobbybureau 
in Brussel). 

1. Een nieuwe ronde metropool 
maken is nodig

Volgens mij zijn er twee argumenten 
om aan metropoolvorming doen in Ne-
derland. De eerste is dat hoe groter een 
regio hoe gevarieerder de maatschappij 
en de economie zijn (Fisher-these). Dus 
meer kansen voor mensen, voor werk en 
ontplooiing. De tweede is dat een grote 
massa tot een betere concurrentieposi-
tie leidt (PBL). Uit de PBL-studies (o.a. 
2011, De concurrentiepositie van Ne-
derlandse regio’s) blijkt dat Nederland 
op concurrerende economische sectoren 
aardig meetelt, dat de bereikbaarheid 
op orde is, maar dat het grootste pro-
bleem de beperkte stedelijke massa is. 

Hiervoor moeten onnodige groei-
beperkingen worden geruimd en de 
bestuurlijke organisatie worden aan-
gepakt. Tegelijk met de bestuurlijke or-
ganisatie moet de financiële organisatie 
worden veranderd. Ik ga verder met dit 
tweede punt.

2. Een andere bestuurlijke en 
financiële organisatie

Een van de bijdragen die overheden 
aan de economie leveren is door effectief 
bestuur. Ons openbaar bestuur is erg ge-
centraliseerd en weinig wendbaar. Ge-
meenten concurreren te veel met elkaar, 
provincies zitten gemeenten dwars. 
Burgemeesters zijn weinig krachtig uit-
gerust, anders dan in andere landen.

Op welk schaalniveau is een betere 
organisatie nuttig? Gemeenten zijn in 
Nederland behoorlijk actief en alert. Ze 
krijgen ook steeds meer taken, niet al-
leen op fysiek terrein maar ook bij on-
derwijs en welzijn. Kansen voor gecoör-
dineerd optreden dus. Helaas wordt dat 
in een onduidelijk bestuurlijk vat gego-
ten, n.l.  van intergemeentelijke samen-
werking. Bovendien houdt het rijk greep 
op de samenwerking via gouden koor-
den. Een voorwaarde voor beter bestuur 
is greep op eigen inkomsten.

De vraag is: Is de schaal van de hele 
Randstad geschikt om een metropool-
bestuur te vormen, of moeten we kij-
ken naar de vleugelschaal, of lager? Als 
ijkpunt neem ik het vraagstuk van de 
massa. Die wordt gevormd uit inwoners 
en bedrijven in een goed verbonden ge-
bied dat grofweg een daily urban system 
dekt. Dan heb je voorwaarden gescha-
pen voor intensieve en frequente inter-
actie en dus “dikke” markten. 

Een goed verbonden gebied vraagt 
om beperkte reistijden in de orde van 30 
minuten enkele reis (BREVER-wet), en 
maximaal  1 uur. De Randstad voldoet 
daar per auto aan de binnenflank aan. 
Maar niet in het algemeen. Dat zou veel 
te kostbaar worden, zowel voor wegen 
als voor openbaar vervoer. 

Daarmee valt de Randstadschaal af. 
Die zou ook als nadeel hebben dat hij de 
bestuurlijke verhoudingen in Nederland 
uit het lood zou trekken, de vier pro-
vincies in een zwevende toestand zou 
brengen, en in een ongemakkelijke con-
currentieverhouding met het Rijk zou 
komen te staan. Bovendien zijn er zoveel 
internationale belangen in de Randstad 
dat het Rijk altijd nodig blijft.

Zijn de vleugels dan geschikt? In de 
praktijk zijn de vleugels geen daily ur-
ban systems. De grote  steden zijn net te 
groot en te oud om voor elkaar onder te 
willen doen. Bovendien overschrijdt de 
Noordvleugel provinciegrenzen, wat ook 
permanente conflicten oplevert. Zuid-
Holland zal zich als jaloerse minnaar 
gedragen ten opzichte van een sterke 
metropoolregio zoals Utrecht en zijn 
provincie nu rivalen zijn.

Blijft over de stadsgewestelijke 
schaal. Die is aantoonbaar aanwezig. 
Jammer is dat alleen het stadsgewest 
Amsterdam voldoende wereldschaal 
kan krijgen, mits Haarlem, het Gooi en 
Almere er bestuurlijk aan worden toe-

gevoegd. Zo wordt voortgebouwd op de 
samenwerking in de Metropool Regio 
Amsterdam (MRA) en op de erfenis van 
de WGR+-regio (ROA). Voor de regio 
Utrecht is als stadsgewest samen met 
Amersfoort best een mooie toekomst 
weggelegd als aantrekkelijke stad in 
aantrekkelijk centraal-Nederland. Rot-
terdam zou samen met Dordrecht een 
logisch geheel vormen, evenals Den 
Haag met de Leidse regio.

Deze stadsgewesten moeten zwaar-
der zijn uitgerust dan de WGR-regio’s. 
Om de discussie over de democratische 
legitimatie en over bestuurlijke drukte 
te ondervangen is de vorming van stads-
gewestgemeenten het beste antwoord. 
Binnen die gewestgemeenten kunnen 
deelgemeenten met beperkte bevoegd-
heden (dorpsraden, of ambtelijke de-
concentratie zoals in Den Haag) goed 
aanvullend werken. De gemeente New 
York telt 11 miljoen inwoners en heeft 
vijf buurtraden.

Het sluitstuk is het vergroten van 
het eigen belastinggebied van de stads-
gewesten. Gedacht moet worden aan 
een niveau van 30-40%, met een mix 
van inwoners- en bedrijvenbelasting, 
zoals in de meeste beschaafde landen 
gebruikelijk is. Dat zal een boost geven 
aan de lokale democratie, want die gaat 
dan ergens over.

In 2014 zijn er gemeenteraadsverkie-
zingen en in 2015 PS-verkiezingen. Die 
zouden dus kunnen gaan over de vraag 
of en hoe wij een krachtige metropoli-
tane ontwikkeling in de Randstad gaan 
organiseren.
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Minister Plasterk blijft van plan een provincie Noordvleu-
gel van de Randstad (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) 
te vormen. Hoe verder de provincies worden samengevoegd 
wordt later bepaald, maar door deze eerste fusie resteert 
voor Zuid-Holland waarschijnlijk alleen een fusie met Zee-
land en West-Brabant  (de provincie Rijn-Schelde Delta). 
Een discussie hierover wordt uit de weg gegaan met het ar-
gument, dat een provincie Randstad te groot is. 

Waarom de provincie 
Noordvleugel Randstad 
een slecht idee is

Joop Buunk

STUREN AAN DE METROPOOL

In de Randstaddiscussie  wordt aan 
de optie om een provincie Holland te 
vormen helemaal geen aandacht be-
steed. Onbegrijpelijk omdat het hier 
toch om een belangrijke strategische 
keuze gaat. In de provincie Holland wo-
nen 37% van de Nederlanders. En met 
een paar grenscorrecties zoals Goeree- 
Overflakkee naar Zeeland, kan Almere 
geannexeerd worden zonder dat dit per-
centage ver oploopt. Het voordeel is dat 
verdere samenvoegingen van de provin-
cies tot een overzichtelijke noord, zuid, 
oost, west indeling kunnen leiden. 

Nu kan men opmerken dat, bedrijven 
en inwoners van Nederland zich niet 
veel van provinciegrenzen aantrekken. 
Dat is zo. Maar overheden wel.  Ruim-
telijke processen binnen één provincie 
zullen beter gecoördineerd worden, dan 
die in meerdere provincies liggen. Bo-
vendien zal een provincie een natuur-
lijke neiging hebben ruimte voor  wonen 
en werken primair in de eigen regio te 

zoeken en zullen provincies elkaar in be-
paalde gevallen als concurrent beschou-
wen.  Ook moet de rol van beeldvorming 
niet onderschat worden. De vraag is nu 
wat levert meer voordelen op, een goede 
coördinatie binnen de Noordvleugel en 
de Zuidvleugel (eventueel met West-
Brabant en Zeeland) van de Randstad, 
of in de provincie Holland in combinatie 
met de overige drie landsdelen.

Waarom levert een coördinatie op 
Randstad-West niveau meer op?

1. Zowel de voortuin (regio Amster-
dam) als de achtertuin (Leiden Bol-
lenstreek) van Schiphol kunnen dan 
gecoördineerd ontwikkeld worden. Ten 
zuiden van Schiphol treffen we een van 
de belangrijkste R&D en innovatiere-
gio’s van Nederland aan, waarvoor een 
bereikbaar Schiphol een onontbeerlijke  
voorwaarde is.  

2. De bedrijvigheid in Zuid-Holland-
Noord (boven Rijnmond) vraagt een 

gelijksoortig arbeidsaanbod als in de 
bedrijvigheid in de Noordvleugel van de 
Randstad.  Er zal naar verwachting een 
steeds verder gaande integratie van de 
arbeidsmarkt van Zuid-Holland- Noord  
met die in de regio Amsterdam plaats-
vinden. De bedrijfstakken zullen hier-
door beter ingebed raken in hun omge-
ving en daardoor een extra groei-impuls 
ondervinden. Een provincie Holland kan 
dit proces van integratie beter accom-
moderen en faciliteren dan een provin-
cie Noordvleugel en Rijn-Schelde Delta.

3. In Randstad-West worden aan-
zienlijk meer grootstedelijke massa, 
dichtheden en connectiviteitsmogelijk-
heden samengevoegd dan in de Noord-
vleugel. Zo heeft Den Haag aanzienlijk 
meer internationale hoofdkantoren dan 
Utrecht.   De mainports en de bijbeho-
rende economische clusters zijn in hoge 
mate complementair en kunnen baat 
hebben bij meer agglomeratiekracht  

4. Randstad-West is klimaatbesten-
dig.  Veilig achter en in de toekomst 
deels op de verbrede duinen terwijl het 
Groene Hart dat verzakt en verzilt deels 
kan worden teruggegeven aan de natuur 
voor veenvorming. 

5. De metropool regio Rotterdam Den 
Haag, hoe belangrijk dan ook, zal om 
internationaal te kunnen meetellen van 
voorzieningen en economische activi-
teiten van de regio Amsterdam moeten 
profiteren (borrowed size).

6. Een belangrijke asset van Utrecht 
is, naast de centrale ligging in Neder-
land, de uitstekende woonkwaliteit 
mede door de recreatieve mogelijkheden 
in de open ruimte rond deze gemeente. 
Dit kan misschien beter zo blijven.

7. Rijnmond is meer gebaat bij een 
oriëntatie op het noorden dan op het zui-
den. Van een symbiose van de haveneco-
nomie met een grootstedelijke economie 
zullen belangrijke nieuwe stimulansen 
uitgaan. 

8. Een provincie Rijn Schelde Delta 
dreigt een krimpprovincie te worden; in 

deze regio treffen we een groot aantal 
krimpgebieden aan.  

Al met al voldoende argumenten om 
een betere onderbouwing van de keuze 
van provincies, die als eerste worden sa-
mengevoegd te bepleiten. Hieraan kan 
nog worden toegevoegd, dat de inwoners 
van Noord-Holland de voorkeur geven 
aan een fusie met Zuid-Holland en dat 
Zuid-Holland meer aandacht verdient; 
de werkloosheid in Zuid-Holland is na 
Flevoland het hoogst en de innovativi-
teit   het laagst in Nederland.

Joop Buunk is zelfstandig adviseur 
regionaal economisch beleid.

Bron: Shell Venster mei/juni 2013 Dossier 
Urbanisatie

Bron: Interbestuurlijke Voortgangsrapportage 
Bevolkingsdaling, 2012. Rijk, VNG, IPO.
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Deelsessie 3 – De toolkit, wat is er 
nodig om metropoolvorming in gang 
te zetten? focust op wat er nodig 
is om metropoolvorming in gang te 
krijgen: sterke visies, terugkeer 
naar waarden, of gewoon goed de 
data en kennis op orde? Ga naar de 
Commissiekamer op de 1e etage.

DE TOOLS, DE TOOLS, DE TOOLS, 
HOE KOMT HOE KOMT HOE KOMT 

METROPOOL-
VORMING 
OP GANG?
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Van een geplande naar 
een geïntegreerde 
metropool              Jan Joris Wiers,

Michiel Pouderoijen

DE TOOLS

Jan Joris Wiers is mede-eigenaar en 
stedenbouwkundige bij AUBT, Delft.
Michiel Pouderoijen is als onderzoeker 
verbonden aan de leerstoel land-  
schapsarchitectuur, TU Delft.

In de laatste decennia is de focus van stedelijke en metropo-
litane planning in Nederland verschoven van een landelijke 
‘top-down’ planning naar een regionale- en nu zelfs lokale, 
individuele ontwikkeling. Dit lijkt desastreus voor een ge-
integreerde metropoolregio en de stedenbouwkundige en 
–planner, maar schept juist kansen voor een beter geïnte-
greerde regio en de beroepsgroepen die zich hiermee bezig-
houden. 

Bestuurders, professionals en beleid-
smakers kunnen niet op traditionele 
manier verder. De huidige economische 
crises heeft rampzalige gevolgen voor 
de ruimtelijke ontwikkeling; een aan-
zienlijk percentage van de huidige wo-
ning- en utiliteitvoorraad staat leeg of is 
structureel te koop. Gemeente, ontwik-
kelingsbedrijven en stedenbouwkundi-
gen verdienden hun geld voornamelijk 
met nieuwe gronduitgifte en ingrijpende 
integrale herstructurering. Dit model 
werkte prima in de naoorlogse aanbod-
gestuurde markt, in de huidige vraag-
gestuurde markt blijkt echter dat een 
bestemmingsplanwijziging niet langer 
volstaat om een ontwikkeling in gang te 
zetten.

Van centraal gezag naar dienst-
verlening

Beleidsmakers en professionals moe-
ten op zoek naar andere instrumenten 
om de metropolitane ontwikkeling vorm 
te geven en te stimuleren. Één van de 
beste kansen voor deze nieuwe aanpak 

ligt in de dienstverlening. De nieuwe 
vormgevers van de ruimtelijke ontwik-
keling: bedrijven, particulieren en CPO 
(collectief particulier opdrachtgever), 
missen vaak kennis en inzicht in regi-
onale en metropolitane processen van 
belang voor hun plannen. Hetzelfde 
geldt voor lagere (semi)overheden, daar 
gaat het om specifieke branchevreemde 
kennis zoals fysieke ontwikkelingen en 
trends in het gebruik van de metropool. 
Deze kennis wordt vaak als algemeen 
bekend en logisch gezien en daarom niet 
of nauwelijks actief verspreid. Ontslui-
ten hiervan leidt tot grotere slagings-
kansen voor individuele projecten en 
voor betere afstemming van projecten op 
metropolitane ontwikkelingen, dus ver-
sterking van integratie en een actieve 
bijdrage aan de metropoolontwikkeling.

Urban Synergy Database (USD)
De auteurs van dit opiniestuk hebben 

een begin gemaakt met het ontsluiten 
van wetenschappelijke en professionele 
data voor de nieuwe metropolitane ont-

wikkelaars door middel van de Urban 
Synergy Database (USD).De doelstel-
ling van USD is bedrijven en personen 
in staat stellen synergievoordelen te be-
halen met de omgeving, waarbij zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt kan worden 
van bestaande netwerken en een ro-
buust systeem. Dit laatste betreft zowel  
de vraag- als de aanbod kant, om zo de 
lokale en regionale integratie te bevor-
deren op verschillende gebieden.

Daarom maakt USD gebruik van een 
combinatie van verschillende bestaande 
databasesystemen waarin wordt bij-
gehouden welke materiaalstromen er 
zich in een bepaald gebied bevinden. In 
eerste instantie gaat het om drie hoofd-
stromen die goed gedocumenteerd zijn 
en waar mogelijkheden tot synergie-
voordelen tussen de verschillende type 
gebruikers potentieel groot is. De drie 
stromen zijn water (drinkwater, regen-
water, grijs water en afvalwater), ener-
gie (elektrisch, gas en warmte) en afval 
(biologisch, rest en recyclebaar). Voor 
al deze onderdelen geldt dat ze in meer 
of mindere mate worden geregistreerd 
door de gemeente of een netbeheerder. 
Dezelfde informatie is echter ook van vi-
taal belang voor partijen op zoek naar 
mogelijkheden om efficiënter gebruik te 
maken van reststromen en andere pro-
cesoptimalisaties.

Opbouw
De USD bestaat uit drie belangrijke 

onderdelen, allereerst een database 
waarin alle stromen worden gedocu-
menteerd en gecombineerd. Zo moet in 
één oogopslag te zien zijn hoeveel water, 
energie en afval een buurt gebruikt en 
produceert. Het tweede onderdeel is een 
plankaart met dverschillende transport-
systemen, zoals leidingnetwerken van 
water en energie maar ook afvalverza-
melpunten, wegen en spoor. Deze sys-
temen zijn van essentieel belang voor 
het transport van de goederenstromen 

tussen de nieuwe synergie partners. Als 
laatste bestaat de USD uit een analyse 
van de topografische kaart, waarmee 
gekeken kan worden naar nieuwe mo-
gelijkheden voor duurzame oplossingen 
zoals ideale plaatsen voor zonnecellen, 
regenwater hergebruik en andere onge-
bruikte kansen in het bestaande stede-
lijke weefsel.

Partners
Het project heeft alleen kans van sla-

gen als vanaf het begin wordt samenge-
werkt door de overheid, de wetenschap 
en private partijen. Ieder van de par-
tijen brengt specifieke kennis mee: de 
belangrijkste input. De belangrijkste 
partners voor de toekomst van de USD 
zijn; AUBT, TU Delft, Overheden, Net-
beheerders en Ingenieursbureaus.

Vergelijkbare initiatieven
Wat USD uniek maakt is dat het de 

stad en of regio als integrale eenheid ziet 
en in staat is om op elk schaalniveau en 
gebied binnen Nederland te werken. 
Daarnaast zorgt de combinatie van de 
verschillende onderwerpen ervoor dat er 
naar bredere synergie gekeken kan wor-
den: zo kan afvalwater niet alleen inge-
zet worden als proceswater voor nabij 
gelegen industrie, maar ook dienen als 
energietransporteur. De beste oplossing 
verschilt per gebied en is van tevoren 
niet te voorspellen. De meeste andere 
initiatieven op dit gebied zijn niet loca-
tiespecifiek, maar kijken naar theore-
tische mogelijkheden tussen verschil-
lende gebruikers. USD neemt de lokale 
eigenschappen van het stedelijke net-
werk mee in de overweging en is beter 
in staat om tot werkelijke (praktische) 
winst te komen.
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Het spreekwoord “Beter een goede buur dan een verre 
vriend” is sterk van toepassing op de huidige metropooldis-
cussie. Steden lijken zich onvoldoende te beseffen hoeveel ze 
van elkaars nabijheid kunnen profiteren en hoe afhankelijk 
ze van elkaar zijn om internationaal een rol van betekenis 
te kunnen spelen. 

Borrowed Size: beter een 
goede buur dan een verre 
vriend 

Marloes Hoogerbrugge

DE TOOLS

De keuze voor Den Haag als de 
nieuwe locatie van het Europese hoofd-
kantoor van Q8, dochterbedrijf van het 
staatsoliemaatschappij Kuwait Petro-
leum International, is voor een belang-
rijk deel bepaald door de nabijheid van 
de Rotterdamse wereldhaven. Anders-
om profiteert Rotterdam ook van Den 
Haag. Denk aan het draagvlak dat de 
Haagse regio creëert voor veel functies 
in Rotterdam, zoals de luchthaven of de 
evenementenhal Rotterdam Ahoy waar 
beurzen, sportevenementen, concerten 
en congressen worden gehouden. 

Om internationaal een rol van bete-
kenis te kunnen spelen hebben steden 
kritische massa nodig om meer gespeci-
aliseerde topfuncties aan te trekken die 
kenmerkend zijn voor metropolen. Deze 
‘metropolitane’ functies kunnen vari-
eren van een hoogwaardig aanbod van 
voorzieningen (zoals theaters, musea en 
winkels) tot grootschalige evenementen 
(belangrijke sportwedstrijden of filmfes-
tivals). Ook de aanwezigheid van toon-
aangevende kennisinstellingen of hoofd-

kantoren van (inter)nationale bedrijven 
en organisaties zijn kenmerkend voor 
metropolen. Massa lenen oftewel ‘bor-
row size’ is van cruciaal belang voor het 
ontstaan van agglomeratievoordelen, 
oftewel: de voordelen die voortvloeien 
uit de ruimtelijke concentratie van be-
drijven en mensen in steden. Alonso in-
troduceerde het concept borrow size al 
in 1973. Hij veronderstelde dat steden 
kunnen profiteren van nabijgelegen ste-
den, omdat ze samen voldoende draag-
vlak hebben voor metropolitane func-
ties. Alonso baseerde deze theorie met 
name op de Amerikaanse megalopolis, 
maar suggereerde dat deze ook van toe-
passing is op noordwest Europa. Neder-
landse steden zijn door stedelijke net-
werken steeds meer verweven geraakt. 
Deze netwerken maken het mogelijk 
dat de steden massa lenen van elkaar 
massa, omdat zij flows van mensen, ka-
pitaal, kennis, diensten etc. faciliteren. 

De kernvraag blijft hoe steden slim 
massa van elkaar kunnen lenen om in-
ternationaal een rol van betekenis te 

kunnen spelen. Welke netwerken heb-
ben zij nodig en welke factoren zijn van 
belang? Momenteel doen de Technische 
Universiteit Delft, Universiteit Utrecht, 
Erasmus Universiteit Rotterdam en het 
Planbureau voor de Leefomgeving een 
onderzoek naar de relatie tussen ag-
glomeratievoordelen, economische net-
werken en stedelijke systemen.  Hierbij 
staat de vraag centraal of een stedelijk 
netwerk van meerdere middelgrote 
of kleine steden met complementaire 
functies en specialisaties gezamenlijk 
dezelfde functie kan vervullen als één 
grote stad. 

Om hier antwoord op te kunnen ge-
ven wordt er momenteel een database 
ontwikkeld van de aanwezige metropoli-
tane functies in meer dan 1900 Europese 
steden. De functies zijn onderverdeeld 
in politiek-bestuurlijk, bedrijvigheid, 
wetenschap, bereikbaarheid en culture-
le- en sportvoorzieningen. De database 
maakt het mogelijk te kijken welke me-
tropolitane functies verwacht kunnen 
worden in een stedelijk gebied met een 
bepaalde omvang. Wanneer een stede-
lijk gebied meer metropolitane functies 
kent dan verwacht wordt op basis van 
haar omvang, kan gesteld worden dat zij 
massa leent vanuit de regio. Een snelle 
berekening voor de Metropoolregio Rot-
terdam-Den Haag leert ons bijvoorbeeld 
dat de regio 18 procent minder metropo-
litane functies kent dan we mogen ver-
wachten in een Europese stad van 2,2 
miljoen inwoners (aantal inwoners van 
de Metropoolregio bij elkaar opgeteld). 
De 24 steden binnen de Metropoolregio 
kunnen dus nog veel meer van elkaar 
profiteren wanneer ze als één stedelijk 
systeem gaan functioneren. 

Om internationaal een rol van bete-
kenis te spelen moeten naburige steden 
elkaar niet langer als concurrenten zien. 
Het spreekwoord luidt niet voor niets 
“Beter een goede buur dan een verre 

vriend”. Door kritische massa aan elkaar 
te ontlenen kunnen steden voldoende 
draagvlak creëren en samen metropo-
litane functies aantrekken of vasthou-
den. Daarnaast kunnen zij elkaar (ster-
ker) gaan complementeren door zich te 
specialiseren in verschillende sectoren, 
producten of diensten. Het faciliteren 
van de stedelijke netwerken die de flows 
van mensen, kapitaal, kennis, diensten 
etc. mogelijk maken is hierbij cruciaal. 
Door in te zetten op het versterken en/
of verder uitbouwen van deze stedelijke 
netwerken kunnen zelfs relatief kleine 
Nederlandse steden de internationale 
concurrentie aan gaan.

Marloes Hoogerbrugge werkt als ju-
nior onderzoeker bij de Technische 
Universiteit Delft, Faculteit Bouw-
kunde, onderzoeksinstituut OTB.
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Kennis is macht
Nieuwe technologie levert nieuwe informatie op over de 
ruimtelijke inrichting van Nederland. Open Source City 
deelt deze informatie – nu vaak voorbehouden aan experts 
– en genereert nieuwe inzichten. We ondersteunen niet-
traditionele partijen bij hun ruimtelijke initiatieven en het 
vinden van allianties. Hiermee werken we aan een nieuwe 
stedenbouw die draait om het activeren van de kracht van 
het collectief en het gemeenschappelijk belang.

Open Source City
Gerjan Streng

DE TOOLS

Open Source City
Open Source City is een internetplat-

form, ontwikkeld door The Cloud Col-
lective, dat grote hoeveelheden geogra-
fische, demografische en economische 
(open) data combineert en inzicht hierin 
biedt aan de hand van direct oproepbare 
kaarten. Open Source City is meer dan 
een interactieve atlas: we leggen nieu-
we verbanden, testen intuïties, wijzen 
potenties aan, verkennen markten en 
organiseren gemeenschappelijke belan-
gen.

The Commons
Stad en land zijn van iedereen en de 

Rijksoverheid was altijd de partij om 
het gemeenschappelijk belang te waar-
borgen. Anno 2013 is die situatie niet 
meer vanzelfsprekend. De verantwoor-
delijkheden worden één voor één door-
geschoven: van rijk naar provincie, naar 
gemeente, en van daar naar het bedrijfs-
leven en de burger. Burgers beschikken 
echter over onvoldoende informatie om 
de keuzes te maken die het gemeen-
schappelijk belang ten goede komen en 
bedrijven hebben er niet altijd evenveel 
oog voor. En dat terwijl veel maatschap-

pelijke problemen (stijgende grondstof, 
zorg- en energieprijzen, klimaatveran-
dering, de crisis op de woning- en kanto-
renmarkt en de bedreigde economische 
concurrentiepositie) sterk verwant zijn 
aan de manier waarop Nederland ruim-
telijk is ingericht.

Het platform Open Source City 
geeft iedereen de gereedschappen en 
het inzicht om zelf initiatief te ont-
plooien en verdeelt daarmee de macht 
over de ruimtelijk inrichting van Ne-
derland. Kennis die eerder was voorbe-
houden aan Rijksbeleidsmakers kan zo 
door iedereen gebruikt worden: lagere 
overheden kunnen beter gefundeerde 
ruimtelijke beslissingen nemen, ken-
nisinstituten krijgen toegang tot meer 
onderzoeksgegevens, stedenbouwkun-
digen en architecten maken razendsnel 
ruimtelijke verkenningen en burgers 
krijgen meer inzicht in hun eigen om-
geving. Omdat iedereen van dezelfde 
informatie gebruik kan maken, krijgen 
de verschillende groepen beter inzicht 
in elkaars keuzes en argumenten en 
kunnen ze elkaar op basis van ‘common 
sense’ controleren.

Met Open Source City stellen we niet 
alleen onze (geo-)data, tools en inzichten 
vrij beschikbaar, we richten ons actief 
op het verzamelen van partijen met een 
gedeeld belang (zoals energiekostenbe-
sparing) rondom een gemeenschappelijk 
thema (zoals duurzaamheid). Zo wer-
ken we aan een nieuwe stedenbouw die 
draait om het activeren van de kracht 
van de commons en de community.

The Cloud Collective deelt één naam 
en één oeuvre, maar bestaat uit elf 
individuen met ieder een eigen spe-
cialisme. We zijn een collectief van 
bouwers, bouwkundigen en steden-
bouwkundigen, van architecten, 
landschapsarchitecten en een IT-ar-
chitect, van grafisch vormgevers en 
vormgevers van de openbare ruimte. 
Op die manier zijn we flexibel en kun-
nen we ons snel aanpassen aan de
razendsnel veranderende eisen van 
de maatschappij. Het stelt ons ook 
in staat om steeds het ideale team 
samen te stellen voor de uiteenlo-
pende opgaven die we aanpakken. Aan 
Open Source City werken Rick ten 
Doeschate (architect/ruimtelijk ad-
viseur), Mark van der Net (architect/
programmeur) en Gerjan Streng (ar-
chitect/stedenbouwkundige) samen.
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Als voorbereiding op het Jaar van de Ruimte werd bestuur-
ders en onderzoekers bevraagt welke ruimtelijke opgaven zij 
zien voor de komende 25 jaar. Hun toekomstbeelden worden 
sterk bepaald door de huidige stilstand in de gebiedsontwik-
keling en de onzekerheid over verschillende opgaven. Maar 
er is ook enthousiasme om over langer termijn opgaven na 
te denken en nieuwe werkwijzes te ontwikkelen.

Jaar van de Ruimte 2015 | 
Het Toekomstspoor 

Annemiek Rijckenberg

De crisis is alom aanwezig
Voor iedereen is het duidelijk, de 

kredietcrisis is slechts een symptoom. 
De Nederlandse economie is door de 
afwezigheid van een grote eigentijdse 
maakindustrie extra gevoelig en kan 
door die zwakke positie maar moeilijk 
tot noodzakelijke hervormingen komen. 
Daar bovenop komen de Eurocrisis, in 
het licht van de toenemende mondiali-
sering, de mondiale klimaatcrisis en een 
ontluikende energiecrisis. Voorlopig zijn 
we er nog niet klaar mee.

Er zijn echter twee opvattingen bij 
de geinterviewden te ontdekken bij het 
kijken naar de toekomst: Als eerste het 
idee dat we in Nederland tot in de verre 
toekomst rekening moeten houden met 
structureel lage of afwezige groei, ver-
grijzing en bevolkingskrimp. De  tweede 
opvatting ziet de kredietcrisis is als een 
overgangskwaal, de groei komt weer 
terug (double digit), maar zal ook met 
andere ruimtelijke opgaven en modellen 
met zich mee brengen. De eerste wordt 
meer gehoord, maar de tweede is zeker 
niet afwezig. Enkele conclusies:

1.  De komende tijd komt er geen 
kwantitatief fysiek programma bij, dit 
door de huidige malaise markt voor wo-

ningbouw kantoren, bedrijfsgebouwen 
en winkels. Dit verandert de rol van ste-
denbouw van massa naar regie. 

2. De opgaven voor de toekomst en 
de langere termijn zijn nog vooral ab-
stract geformuleerd: energie, voedsel, 
duurzaamheid, waterveiligheid, krimp, 
voorzieningen. De onduidelijkheid over 
zekerheden en onzekerheden leidt tot 
een terugkeer naar principes in plaats 
van programma’s.

3. Dat er veel moet gebeuren op ba-
sis van netwerken en samenwerking is 
een breedgedragen idee. Echter hoe is 
nog onduidelijk. Duidelijk is echter wel 
dat huidige instituten nog te weinig zijn 
hervormd om dat ook te kunnen doen.

4. Op het moment vindt er een (her)
oriëntatie plaats op basis van de onder-
liggende waarden binnen verschillende 
disciplines en sectoren. Volgens velen is 
een fundamentele verschuiving, transi-
tie, aan de gang. Daartegenover roeren 
degenen die denken dat het kwestie van 
geduld is, zich ook sterk. Het verschil 
tussen pauze-denkers –vraag komt weer 
terug- en transitie-analisten -het wordt 
nooit meer zoals het was- is voorlopig 
niet overbrugd. 

5. De huidige mondiale CPB scena-
rio’s zijn nog voldoende up-to-date. Niet 

alle senarios zijn wellicht meer van toe-
passing op Nederland en groot deel Eu-
ropa, maar wel op andere delen van de 
wereld. Het lijkt zinvol het scenariode-
bat fundamenteel en meer publieklijk te 
voeren.

6. De economische agenda is sturend 
voor alle overheidslagen, echter de be-
leidsagenda topsectoren ontbeert  een 
ruimtelijke vertaling. Hierdoor ontstaat 
er het risico dat er versnippering op-
treedt, terwijl voor vele sectoren de kans  
zit in identiteit en bundeling. Ruimte-
lijke ordening moet daarom ook weer 
ruimtelijke economie worden.

Huidig perspectief korte termijn
De woning- en bouwmarkt zitten nu 

op slot. Er zijn een aantal zekere trends: 
het aantal alleenstaande ouderen stijgt. 
Dat betekent dat er meer behoefte komt 
aan collectieve arrangementen, in welke 
vorm dan ook. Er zijn al twintig jaar 
meer gezinswoningen dan gezinnen in 
Nederland. Nodig is vraaggericht bou-
wen voor de duurdere huursector; be-
reikbare (koop)studio’s; en alternatieven 
voor te ruim wonende ouderen. Gemeen-
tes moeten actief niches opsporen en op 
initiatieven reageren, gabaseerd op fei-
ten in plaat van vermoedens. Makelaar-
skennis en ontwikkelaarsconcepten zijn 
niet meer bij de tijd.

Na 2014 is er geen apart beleid of ge-
oormerkt budget meer voor de toekomst 
van de steden. Bij gemeenten liggen een 
aantal grote zorgen, door bezuinigingen, 
decentralisaties en het ontbreken van 
verdienmodellen na het verliezen op 
grondexploitaties. Veel gemeentelijke 
projecten zijn te groot voor binnenland-
se financiering en te klein en versnip-
perd voor buitenlandse. 

De ruimtelijke wensen van bedrijven 
en sectoren veranderen snel, evenals 
functies van gebieden veranderen: de 
waarde van bv. de Rijnmond zit niet in 
de grond of vastgoed, maar in de kennis. 
Voor effectief beleid is meer kennis over 

bedrijven, opleidingen en arbeidspoten-
tieel cruciaal. Een overschot aan bedrij-
venterreinen en kantoorruimte leidt 
niet automatisch tot hergebruik door 
wél groeiende of perspectiefrijke secto-
ren/bedrijven. 

Er is overal behoefte aan nieuwe 
rollen en identiteiten. De invulling ver-
schilt, in een continuüm van loslaten tot 
strakke sturing, al zijn de gehanteerde 
termen vaak gelijk: ruimte geven, losla-
ten, bottom-up etc. Er zijn wel duidelijk 
meer kaderstellende dan gesloten plan-
nen, deze meer adaptieve planning botst 
op de bestaande bestemmingsplan- en 
GREX-cultuur. Evenzo is een botsing te 
voorzien tussen de omgevingsvergun-
ningen/WABO en de behoefte aan risi-
comijding/ aansprakelijkheidsdekking. 

Richting metropoolvorming?
Geen toekomst zonder keuzes! De 

toekomst  van de stad ligt in handen 
van de steden. De Nederlandse steden 
zijn op veel fronten complementair aan 
elkaar. Dit betekent echter samenwer-
ken en elkaar iets gunnen in plaats van 
elkaar beconcurreren. Dit  is ook de 
enige manier om Europese, laat staan 
mondiale, concurrentie enigzins aan te 
kunnen gaan. Hiervoor is een cultuur 
van openheid, grootmoedigheid en ver-
nieuwing nodig.

Steden en regio’s zonder belastingge-
bied, bestedingsvrijheid en bevoegdhe-
den kunnen geen gesprekspartner zijn 
voor burgers, bedrijven, kennisinstellin-
gen en collega-gemeenten. 

Concepten voor de toekomst worden 
deels door techniek gedreven: smart ci-
ties, gesloten kringlopen, energiebespa-
ring en duurzame opwekking en deels 
vanuit de veronderstelde behoefte aan 
nieuwe (veilige) collectiviteiten, altru-
isme en DIYS.

Annemiek Rijckenberg is socioloog en 
werkt als zelfstandig onderzoeker en 
adviseur. 
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Is het in de huidige tijd, met een grote bandbreedte in de 
voorspellingen over toekomstige ruimtelijke ontwikkelin-
gen en weinig geld voor ruimtelijke ingrepen, nog wel no-
dig om een langetermijnperspectief op te stellen? En als een 
perspectief nodig is, welk doel dient dat?

Lange termijn perspectief 
onontbeerlijk voor metro-
politane ontwikkeling 

Martijn Kas, Anda van der Mark, Saskia 
Ferf Jentink en Zjèf Budé

DE TOOLS

De belangrijkste reden om een lange 
termijn perspectief op te stellen, is het 
verkrijgen van helderheid over doelen 
die de overheid nastreeft en de verwach-
te ontwikkelrichting van het land of ge-
bied. Daarmee biedt het een handvat bij 
besluitvorming. Om lange termijn doe-
len te realiseren, is het nodig dat de keu-
zes die de overheid nu maakt, passen bij 
langere termijn ambities. 

Ook burgers en bedrijven hebben 
duidelijkheid nodig voor het maken van 
plannen. Als de overheid de ambitie for-
muleert om binnen een aantal jaar het 
aanbod zoet water anders te verdelen 
tussen functies, of bepaalde (belasting)
voordelen af te schaffen, kunnen bur-
gers en bedrijven hierop anticiperen. De 
overheid kan dit doen door een gewenste 
richting te schetsen, of aan te geven wel-
ke richting het in ieder geval niet (meer) 
op wil. Een overheid die beleidswijzi-
gingen ad hoc neemt, organiseert niet 
alleen veel weerstand, maar maakt ook 
innovatie onmogelijk. 

De overheid is voor de realisatie van 
haar doelen sterk afhankelijk van ande-

re partijen. Een overheid die zich com-
mitteert aan een lange termijn perspec-
tief en bereid is de publieke aandacht 
daarop te richten, biedt daarmee ook 
een agenda voor andere partijen. Die 
zullen zich gesterkt voelen in de wens 
om gezamenlijke doelen dichterbij te 
brengen. Daardoor kunnen initiatieven 
in de samenleving en de markt ontstaan 
die bijdragen aan het realiseren van de 
gestelde ambities. De overheid moet die 
kansen grijpen en initiatieven verbin-
den, zo kan ze zorgen dat 1 plus 1 ook 
3 wordt. 

Geen eindbeeld maar een per-
spectief met ambities

Het gaat bij een lange termijn per-
spectief om het bieden van helderheid 
over de ambities op lange termijn, niet 
om het schetsen van een gedetailleerd 
eindbeeld. De crux zit in het vinden van 
de juiste balans; de lange termijn koers 
moet initiatieven uit de markt en samen-
leving losmaken, flexibel kunnen inspe-
len op ontwikkelingen die zich gaande-
weg voordoen en anderen uitnodigen bij 

te dragen aan de realisatie ervan. 
Een gedetailleerde visie is ‘old 

school’, nodigt niet uit tot nieuwe, cre-
atieve oplossingen en kan niet inspe-
len op veranderende omstandigheden. 
Een dergelijke visie is teveel gestoeld 
op maakbaarheid en ontwikkelings-
planologie. Een handelingsperspectief 
met een actief ondersteunende overheid 
daarachter kan richting bieden op een 
‘new school’-wijze. Maar alleen als dat 
perspectief een duidelijke richting geeft 
en voldoende flexibel en uitnodigend is. 
De wijze waarop het instrument wordt 
ingevuld, bepaalt of het bruikbaar is in 
de huidige maatschappelijke context.

Een handelingsperspectief formu-
leert eerst randvoorwaarden waaraan 
oplossingen moeten voldoen. Daarbij is 
de uitdaging om deze zo te formuleren 
dat ze robuust zijn. Dat biedt voldoende 
zekerheid om rendement op innovaties 
te behalen. Door niet nu al het hoe vast 
te leggen, biedt een handelingsperspec-
tief meer ruimte om in te spelen op 
nieuwe ontwikkelingen, zonder de lange 
termijn ambities uit het oog te verliezen. 

Dit laatste aspect geeft een perspec-
tief een extra meerwaarde. Het biedt 
de ruimte om gebruik te maken van de 
kracht van de samenleving en de markt. 
Het opstellen van een perspectief vraagt 
om een andere aanpak dan het opstellen 
van een visie. Waar een visie gemaakt 
kan worden door op basis van trends, 
ontwikkelingen en (politieke) voorkeu-
ren een eindbeeld te schetsen, vraagt 
een perspectief om het doordenken van 
die ontwikkelingen en trends. Alleen zo 
kan beter inzichtelijk worden gemaakt 
welke randvoorwaarden van belang zijn 
en welke ontwikkelpaden mogelijk zijn. 

De Zuidvleugel
De Nederlandse Zuidvleugel is een 

van de drie economische motoren van 
Nederland. Het Rijk is de Rijksstudie 
Zuidvleugel gestart om inzicht te krij-
gen hoe het nationale beleid (uit de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruim-
te) voor dit gebied doorvertaald moet 
worden. Uitkomst is een notitie waarin 
de Nederlandse nationale overheid een 
Rijksvoorzet voor een Handelingsper-
spectief schetst tot 2040. Een perspec-
tief met ambities en randvoorwaarden. 
Een voorzet, omdat een gedeeld hande-
lingsperspectief van betrokken overhe-
den noodzakelijk is als vervolgstap om 
de ingrepen en investeringen van de 
verschillende overheden elkaar te laten 
versterken.

Ook hier is sprake van een verande-
rende context: beperkte overheidsmid-
delen, terughoudende banken, een sterk 
verstoorde vastgoedmarkt en grote on-
zekerheid over toekomstige ontwikke-
lingen. Daar staan actieve burgers en 
innovatieve ondernemers tegenover, die 
een hoge reactiesnelheid en een groot 
leervermogen en creativiteit kennen. 
Dit vraagt om een adaptieve aanpak 
met een andere rol en nieuwe manier 
van werken van de overheid. 

Rijk en regio stellen in deze nieuwe 
werkwijze gezamenlijke ambities van 
de lange termijn (2040) op.  Dit geeft 
helderheid aan burgers en bedrijven. 
De weg om deze ambities te behalen is 
onzeker en vraagt om flexibiliteit. Door 
strategieën organisch te laten ontwik-
kelen terwijl de lange termijn ambities 
overeind blijven, is de kern van adaptief 
werken in samenwerking met markt-
partijen en initiatieven uit de samenle-
ving.

Deze paper is een verkorte versie 
van de paper “Een handelingsper-
spectief als zekerheid in onzekere 
tijden” van Martijn Kas, Anda van 
der Mark, Saskia Ferf Jentink en 
Zjèf Budé. Deze paper is opgenomen 
in ‘Planning is niet Waarde-n-loos, 
bijdragen aan de PlanDag 2013’ met 
ISBN-nummer 9789081921701.
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Terwijl het Nederlandse stedelijk gebied midden in een van 
‘s werelds meest verstedelijkte Delta’s ligt, lijkt het erop 
dat men hier de Randstad niet meer ziet als metropool. Het 
ruimtelijk beleid van IenM is gericht 3 topregio’s, met Am-
sterdam voorop. Maar het gesprek over de Hollandse Metro-
pool is nog niet af. 

Metropool Ontworpen 
Nienke van der Noordaa

Voor menig burger benauwd het 
dichtbevolkte Nederland, door de files, 
verrommeling en versnippering van 
groen door noodzakelijke economische 
groei. Ook internationaal zakken we op 
de ranglijstje voor economie en kennis. 
Om een metropool als aantrekkelijke 
vestigingsplaats met een sterke inno-
vatieve kenniseconomie te zijn, is nog 
een lange weg te gaan. De vakwereld 
kent zeer uiteenlopende meningen over 
metropoolvorming, waar aandacht voor 
processen, sturingsprincipes en bestuur 
vaak de boventoon voeren. 

Waar ligt de noodzaak tot metropool-
vorming? Leven we al in een metropo-
litaan landschap en gaat het om effi-
ciënter en effectiever organiseren van 
orgware, software en hardware? Wat 
is de invloed vanuit ontwerp en ont-
wikkeling op vitale metropoolvorming? 
Wie zijn de aanjagers? Hiervoor biedt 
het onderzoek ‘Metropool Ontwerp en 
Ontwikkeling’, met de Deltametropool 
als casestudy, perspectief. Vanuit ver-
schillende discoursen wordt de vraag 
beantwoordt: wat is de kracht van het 
ontwerp (van der Noordaa, 2006)? een 
daadkrachtig bestuur! (Schrijnen, inter-
view 2006)! Visies lopen uiteen van de 
maakbare metropool tot ontwikkeling 

vanuit maatschappelijke, sociaalecono-
mische transities. De discoursen leveren 
uitgangspunten voor een paradigma Ba-
sisprincipes Ontwerp en Ontwikkeling 
Metropolen: ‘de landschappelijke waar-
de en die voor de mens’.

Nederland gaat kapot aan geneuzel 
over besturen en processen; teveel ac-
toren beslissen over de schouder van 
de ontwerper mee. Er moet veel meer 
vakinhoudelijke input in het proces ko-
men met kennis van het object en de 
context leidend voor beslissingen. De 
vakdisciplines die gaan over ruimtelijk 
onderzoek en ontwerp moeten autonoom 
werken aan meer informatieoverdracht 
en gebiedskennis en deze communiceren 
naar het publiek. Men moet vanuit een 
intermediaire positie facilliterend en sti-
mulerend zijn aan het zelforganiserend 
vermogen van burgers en bedrijven. 
Verder betekent internationalisering 
ook het bekommeren om de grote wereld 
om ons heen, daar zijn nieuwe inzichten 
en slimme technieken voor nodig. 

Ontwerp en Ontwikkeling van 
Metropolen

Het ruimtegebruik van de mens is 
in hoge mate geografisch cultuurhis-
torisch bepaald. Het typisch Hollands 

landschap van de Delta laat door de 
eeuwen heen sporen na. Naast een dui-
delijke ruimtelijke structuur zijn dat 
een stevige identiteit en een sterk (in-
ter)nationaal imago. Daarom moet het 
ontwerp een duidelijke centrale positie 
krijgen, met als uitgangspunt de diep 
verankerde landschappelijke waarde en 
die van de mens. Waardevolle ruimtelij-
ke elementen moeten worden benut en 
aanpassingen en ontwerp moet plaats-
vinden op basis van ruimtelijke effecten 
en beleving. De ontwerpdiscipline moet 
gekoesterd worden.

Het regelen van ruimtegebruik
De afgelopen decennia werden ge-

kenmerkt door bestuurlijke drukte, een 
korte termijn perspectief van bestuurlij-
ke wisselingen en een gebrek aan kennis 
en aandacht voor het ruimtelijk onder-
zoek en ontwerp vanuit de overheid.Op 
hoofdpunten dient daadkrachtige stu-
ring plaats te vinden om door te ontwik-
kelen. Vaak zijn het ruimtelijke prin-
cipes op hoger schaalniveau, zoals de 
infrastructurele backbones, die op lange 
termijn visionaire continuïteit bieden 
voor behoudt van welvaart en welzijn en 
op alle schaalniveaus doorwerken. Deze 
duurzame politieke sturing is onderdeel 
van de geografische cultuurhistorische 
bepaaldheid en herkenbaar als basis-
principe. 

Transities en sociaaleconomi-
sche dynamiek

Als intermediair moeten onderzoe-
kers en ontwerpers zeer goed contact 
houden met en inspelen op dagelijkse 
ontwikkelingen op alle schaalniveaus, 
dit door de sociaaleconomische dyna-
miek te volgen, samen te werken met 
stakeholders  en in te spelen op transi-
ties. Als concept heeft de vereniging een 
goed werkende beweging in gang gezet: 
het denken over een metropool. De cy-
clus van de crisis lijkt de aandacht voor 
ideeën uit de ‘vrije denkruimte’ te ver-

groten. In de ogen van het buitenland en 
diverse systemen vormen de Hollandse 
steden ‘als Nederland’ een (bestuurlijke) 
eenheid in de Noord Europese stedelijke 
netwerken. De Hollandse steden vullen 
elkaar aan, dat geeft synergie. Deze sy-
nergie heeft continue aandacht nodig; 
afstemming en samenwerking kan altijd 
beter. G.Teisman biedt veel inzichten in 
netwerkende organisaties. 

Het Ontwerp Atelier was pure ken-
nisontwikkeling; leren denken en 
ontwerpen door de schalen heen op 
metropolitaan niveau. Als werkvorm in-
spirerend voor studenten, professional 
en bedrijven. De Vereniging fungeert als 
initiërend kennisnetwerk. Ook Londen 
en New York kampen met eigenheid van 
’districten’ die elk autonoom functione-
ren, ruimtelijke en bestuurlijke versnip-
perd zijn, met wisselende dynamiek zo-
als groei die om kan slaan in krimp. Dat 
duidt niet op ruimte maken, maar op de 
noodzaak tot efficiënt gebruiken en ex-
ploiteren. ‘Ontwerpen en ontwikkelen 
aan metropolen is een ongekende nood-
zakelijk leerzame expertise die door de 
Vereniging Deltametropool samen met 
veel partijen op de  kaart is gezet’.

Nienke Joanna van der Noordaa is 
Metropolist Ontwerp en Ontwikkeling, 
onderzoek lessons learned Deltame-
tropool. Sinds 2002, na ontwikkeling 
van de opleiding Ruimtelijke Ordening 
Planologie/Stedenbouw, Hogeschool 
Rotterdam, is zij fulltime werkzaam als 
hoofddocent/onderzoeker.
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We verdienen, besteden en ontspannen steeds minder 
‘plaatsgebonden’ en consistent. Ons vermogen tot het on-
derkennen van stedelijke trends en breuken hierin is onvol-
doende met als gevolg een forse crisis in (grondslagen voor) 
waardering van de hardware van de stad. Stedelijke ont-
wikkeling moet zich richten op trendanalyse en het snel, ac-
tief benutten van stedelijke veranderingen en bewegingen 
die daar uit voortkomen: ‘Urban Flow Control’.

Urban flow control 
Willem Sulsters

In het tijdperk van economische groei 
stond productie centraal in onze bena-
dering van stedelijke opgaven. Vergaan-
de professionalisering in de moderne 
maakbaarheidsmaatschappij heeft een 
omvangrijke populatie van specialisten 
voortgebracht. Elk met zicht op een frac-
tie van de complexe machinerie, die zich 
in de dagelijkse realiteit van de stad af-
speelt. De laatste jaren heeft zich een 
collectief resultaat geopenbaard van im-
mense leegstand, groeiende onderwaar-
de en dreigende devaluatie van vast-
goed, evidente zelfverrijking en blind 
risicovol gedrag met een restschuld voor 
de gemeenschap.  De deceptie is groot, 
de beerputten diep, investeringsbudget-
ten uitgeput, de werkeloosheid hoog en 
het onderling wantrouwen groot. Het 
roer moet dus om, want de stad is en 
blijft onze belangrijkste sociaaleconomi-
sche motor en leefomgeving.

Urban Engineering
De historie geeft ons voldoende aan-

grijpingspunten om het anders te doen. 
Ildefons Cerdà kende de kunst van ‘ur-
ban engineering’ en gaf Barcelona een 
duurzame, open structuur gericht op 
het kanaliseren van stedelijke verkeers-

stromen en voldoende opnamecapaciteit 
voor toekomstige bouwproductie. ‘Ima-
gineering’, was de kernproductie van 
het bedrijvenimperium van Walt Dis-
ney. Disney bood producten, maar ook 
alle kanalen en infrastructuur, om deze 
ervaringsbehoefte te bedienen. De com-
plete infrastructuur voor de Disneypar-
ken is ondergronds en volledig onttrok-
ken aan het zicht van het publiek, wiens 
bewegingen en bestedingspatronen cen-
traal staan in de layout van de parken.

Beide aanpakken combineren ana-
lyse van verkeersstromen, bouwproduc-
tie, vorm en dagelijks gebruik in een 
slim structuurontwerp. Cerda doet dat 
met rationele, technische instrumenten, 
Disney voegt het belang van de beleving 
en consumentenbestedingen toe in een 
gericht gestimuleerde ‘make believe’.  

Dit is principieel anders dan de kwan-
titatieve ‘survey before plan’ benadering 
van de Nederlandse naoorlogse stads-
ontwikkeling, die onderzoeksresultaat 
als statistische input voor planvorming 
vaststelde. Onze planning is  nog steeds 
verankerd in een cultuur van bepalen, 
vastleggen en controleren, maar slaagt 

daar niet in op een omvattende wijze à 
la Disney in slaagt en toont te weinig 
adaptief vermogen voor dynamiek à la 
Cerda.

Urban Flow Control
De stedelijke regio is een omloop-

plaats voor diverse waarden. Waar be-
weging is van mensen, verkeer, energie 
en goederen, valt efficiency (tijd en geld) 
of verandering van product- of diensten-
aanbod te realiseren. Kennisgebieden 
als crowd control, logistiek, energie-
transport e.d. gebruiken principes die 
voor de ontwikkeling en aanpassing van 
onze stedelijke gebieden van grote meer-
waarde kunnen zijn. Conglomeraten als 
Siemens richten hun technologische 
innovaties op de stedelijke marktom-
geving, waarbinnen dagelijks waarde 
stroomt. 

Stedelijke ontwikkeling moet zich 
richten op het (onder-)kennen, dui-
den en gebruiken van haar stromen en 
marktbewegingen door gerichte inzet 
van middelen om deze te beïnvloeden in 
haar voordeel: Urban Flow Control. Niet 
de productie van de stedelijke omgeving 
zelf is doel, maar het beïnvloeden en ac-
curaat kunnen accommoderen van de 
stedelijke trends en bewegingen binnen 
die stedelijke omgeving. Daarvoor moe-
ten we vooral de logica, principes en mo-
tivaties doorgronden van de trends, die 
de beweging tot stand brengen. Daar lig-
gen de bronnen van stedelijke markten 
die bediend kunnen worden. Daar dus, 
ligt de basis voor nieuwe verdienmodel-
len en investeringsbudget voor stedelij-
ke, fysieke interventies.

Er zit logica achter alle trends die 
aanmerkelijke effecten geven in het 
fysieke domein, zoals ongeregistreer-
de migranteninstroom, scheefwonen, 
thuiswerken, fileleed,  toenemende in-
ternethandel ten koste van winkelver-
koop, leegstand van kantoorcomplexen, 

miljardenhandel via brievenbus BV’s. 
Vanuit dit perspectief liggen er gecom-
bineerde opgaven op het (raak-)vlak van 
onder andere: bevolkingsmutatie in de 
woningvoorraad, nieuwe vormen van lo-
kale energieopslag en distributie, meer-
voudige gebruiksvormen voor bestaand 
vastgoed, voorzieningenaanbod op ver-
keersknopen en distributiepunten en 
internationale concurrentie via fiscale 
vrijzones. Er zijn vele instrumenten om 
de stedelijke krachten een tikje in hun 
natuurlijke stroom te beïnvloeden met 
beperkte investering of zelfs hefboom-
werking – incentives, branding, ont-
heffingen, zonering en events – echter, 
vooral ontwikkeling van vrij toeganke-
lijke technologische innovaties zullen 
naar verwachting impact genereren.

Kortom:
1. Niet productie, maar Urban 

Flow Control moet centraal staan in ste-
delijke ontwikkeling,

2. Door gerichte inzet van mid-
delen en instrumenten kunnen veran-
deringen in de stedelijke stromen ont-
staan, die een aanzienlijk betere Return 
on Investment geven, dan sec vastgoed-
ontwikkeling.

Willem Sulsters is architect en 
stedenbouwkundige, directeur en 
eigenaar van WSA Stedelijke Ontwik-
keling bv.
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zoeker
Hogeschool Rotterdam
DE METROPOOL ONTWOR-
PEN

Willem van der Pol
Expert en onafhankelijk 
consultant
DE NIEUWE INTERNATI-
ONALE DIMENSIE VAN 
NEDERLAND

Hans Ophuis 
landschapsarchitect/
regionaal ontwerper 
Universiteit Wageningen, 
University of Pennsyl-
vania 
BURGERINITIATIEVEN,
DOEN ZE ER IETS TOE? 

Michiel Pouderoijen
Onderzoeker 
TU Delft
VAN EEN GEPLANDE NAAR 
EEN GEÏNTEGREERDE 
METROPOOL

André Pettinga
Project-/procesmanager 
Grontmij Nederland
FIETSEN IN DE DELTA-
METROPOOL

Ed Ravensbergen
Architect 
NIEUWBRUUT
DE NETWERKSTRATEGIE 
SAMEN PIONIEREN

AUTEURS

Daniel Rietbergen
Clustercoördinator 
stedenbouw/planologie 
Gemeente Leidschendam-
Voorburg
DE INTERNATIONALE 
DIMENSIE

Marco van Steekelenburg
Stedenbouwkundige 
Provincie Zuid-Holland
METROPOLITANE HONGER

Annemiek Rijckenberg
Zelfstandig onderzoe-
ker en adviseur 
JAAR VAN DE RUIMTE 
2015

Gerjan Streng
Architect, onderzoeker
The Cloud Collective
OPEN SOURCE CITY

Daniëlle Snellen
Senior onderzoeker 
Planbureau voor de 
Leefomgeving
EEN KNOOPPUNT DAT 
WERKT: BELANG VAN 
CONGRUENTIE TUSSEN 
RUIMTE EN MOBILITEIT

Willem Sulsters 
Directeur, eigenaar WSA 
Stedelijke Ontwikkeling
URBAN FLOW CONTROL
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Maarten van der Velde
Architect, stedenbouw-
kundige en oprichter 
BUURbook.nl
METROPOLITANE ONT-
WIKKELING BEGINT BIJ 
INVLOED OP JE BUURT

Theo Vermeulen
Planoloog
NEDERLAND? NEDERSTAD!

Rick Vermeulen
Planoloog
DRO, Gemeente Amster-
dam
DE MICROMETROPOOL

Joris Wiers
Mede-eigenaar en
stedenbouwkundige
AUBT
VAN EEN GEPLANDE NAAR 
EEN GEÏNTEGREERDE 
METROPOOL

AUTEURS



METROPOOL FORUM

68 69

COLOFON
DAGELIJKS BESTUUR
DELTELTEL AMETROPOOL

Duco Stadig
Voorzitter

Hein Hamer
Secretaris-penning-
meester

  
Cees van Boven
Bestuurslid 

Bert Mooren
Bestuurslid

Milène Junius
Bestuurslid
  

Paul Langewegaul Langeweg
Bestuurslid

  
Jaap Modder
Bestuurslid

AGENTSCHAP 
DELTDELTDEL AMETROPOOL

Paul Gerretsen
Agent

David Dooghe
projectleider Program-
ma van de Metropool 

Merten Nefs
projectleider Sprint-
Stad

Mariana Faver Mariana Faver 
Ontwerper/OnderzoekerOntwerper/Onderzoeker

Kito Samson
Bureau ondersteuning

Miriam Ram
Ontwerper/Onderzoeker

Ronald Aarts
Communicatie, ICT

Yvonne RijpersYvonne RijpersYvonne Ri
Coördinator

Isabel Neumann
Stagiair

Katherine vanHoose
Stagiair

VORMGEVING
Alfons Hooikaas

Vereniging 
Deltametropool
secretariaat@deltametropool.nl

010 413 0927

juni 2013
Rotterdam
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