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Statengriffie

Van: frmengergrunn@cs.com
Verzonden: dinsdag 1 juli 2014 8:25
Aan: staten@fryslan.nl; Statengriffie; SG. Groningen
CC: griffie@emmen.nl; Griffier Assen; wolbert.meijer@groningen.nl; 

griffie@leeuwarden.nl
Onderwerp: Gebiedsagenda Noord-Nederland 2040.(Heragenderen HSL link Noord-Nederland-

Bremen-Hamburg)

Geachte Staten en Raadsleden, 
  
Graag verzoek ik u dit ingekomen stuk eens rustig tijdens het reces te lezen. 
http://deltametropool.nl/nl/metropoolforum_2014  
  
Hierin staan enkele suggesties die net zo van belang zijn voor het Noorden als de Randstad. In 2020 moet het RSP-
ZZL pakket besteed zijn. Nu tijd om tot een algemeen offensief te komen op de Rijksmiddelen MIRT. De middelen 
die wij altijd via een omweg krijgen met decennia vertraging. Volgens mij is een verandering in benadering en 
denkwijze nodig ook. Dit vraagt om een goede afgewogen agenda waarbij we ons niet door Den Haag af moeten 
laten bluffen. Maar probeer het eens andersom te benaderen. De Randstad krijgt of heeft al een oost-west probleem 
in haar infrastructuur richting de nationale grenzen. Noorden hoort standaard ook vanuit die redenatie te gaan 
denken.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Frank Menger 
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Vereniging Deltametropool is een on-
afhankelijke ledenorganisatie die door 
onderzoek en debat de ontwikkeling van 
metropolitaan Nederland bevordert.
Draag bij, word lid!
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Deelsessies
Mobiliteit en de stad 
Meeting room (2e etage) | voorzitter: Pepijn van Wijmen | rapporteur: Miriam Ram

Frank Menger DE DELTAMETROPOOL EN HAAR ONTWIK-
KELING IN VERBONDENHEID MET ANDERE    
EUROPESE REGIO’S

Rob van der Bijl & METROPOLITAN ACCESSIBILITY AND      
Arjen van Susteren CONNECTIVITY

Marloes Hoogerbrugge BORROWED SIZE & INTERNE BEREIKBAAR-
HEID

Leonie Janssen-Jansen & BELEIDSGESTUURD BEWIJS LEIDT TOT TOD-
Nick Smit TUNNELVISIE 

Thecla van Dijk & E-CITY: OPPORTUNITIES FOR E-MOBILITYE-CITY: OPPORTUNITIES FOR E-MOBILITY
Martin Knuijt Martin Knuijt IN URBAN DEVELOPMENT IN URBAN DEVELOPMENT IN URBAN DEVELOPMENT 

Programma
14.00 uur  Inloop met koffi e, thee

14.30 uur  Plenair programma

15.00 uur  Deelsessies:

    Mobiliteit en de Stad | Meeting room (2e etage)

    Internationaal | Grote zaal (2e etage)

    Nieuwe stedelijke vitaliteit | Expo (1e etage)

    Landschap | Workspace (2e etage)

16.30 uur  Vervolg plenair programma

17.00 uur  Borrel
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Metropolitane ontwikkeling in internationaal perspectief 
Grote zaal (2e etage) | voorzitter: Paul Gerretsen | rapporteur: David Dooghe

Juliane Kürschner & METROPOLITAN GOVERNANCE IN EUROPA:
Julian Jansen LESSEN UIT DE EUROPESE PRAKTIJK

David van Keulen DENKEND AAN EU NEDERSTAD

Danny Edwards OOG OP HET OOSTEN: METROPOLIA SILESIA

Jeroen Saris, Jaap Modder & NEDERLAND: HET ZUIDELIJK PERSPECTIEF 
Wouter Veldhuis

Tim van der Avoird EEN KWESTIE VAN PRINCIPES: STURING 
BINNEN EEN POLYCENTRISCH STEDELIJK 
NETWERK  

Nieuwe Stedelijke Vitaliteit 
Expo (1e etage) | voorzitter: Cees van Boven | rapporteur: Yvonne Rijpers

Eric Smaling (2e kamer) DE OMGEVINGSWET: ONE SIZE FITS ALL?

Stephan Sliepenbeek MAKING VITALITY 21ST CENTURY

Mattijs van ‘t Hoff ONTWERPEN AAN ECONOMISCHE INTERACTIE-
MILIEUS

Martin Aarts & PLAN VAN AANPAK ROTTERDAM WORLD PORT 
Menno Huijs CITY

Letty Reimerink INNOVATIEVE TRANSPORTVORMEN OVER-
BRUGGEN KLOOF 

Landschap, Water en Economie 
Workspace (2e etage) |voorzitter: Paul Langeweg | rapporteur:  Merten Nefs

Arjan Harbers & PARKRANDEN VERZILVEREN
Kristin Jensen

Manita Koop, Velda Lodders & DE KANS VOOR DE DELTAMETROPOOL: VAN
Jop Hellegers WENS NAAR REALISATIE

Susanne Kuijpers, Toine Cooijmans, MIDDEN-DELFLAND: LANDSCHAPPELIJKE
Marja van Bijsterveldt &  PAREL ONDER GROTE DRUK
Alex Ouwehand

Cees van der Veeken & DE TAPIJTSTAD IS GEEN PROBLEEM MAAR 
Peter Veenstra OPLOSSING

Jandirk Hoekstra GEZAMENLIJK WERKEN AAN KWALITEIT IN 
HET MRA-LANDSCHAP
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      Het Metropool Forum is het jaarlijkse moment waar iedereen die 
zich inzet voor de metropolitane ontwikkeling van Nederland in al 
zijn vormen en gedaanten, haar of zijn stem kan laten horen. Nieuwe 
onderwerpen kunnen via het forum ook op de agenda van Vereniging 
Deltametropool belanden. Want ook dat is belangrijk: de vereniging 
vernieuwt zich en heeft daarbij behoefte aan verfrissende inzichten, 
recente onderzoeksresultaten en nieuwe gezichten. Het netwerk van 
de vereniging biedt iedereen een uitgelezen kans om niet alleen zijn of 
haar ideeën te delen, maar ook om met anderen in contact te komen 
en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Zo kunnen ook uw ideeën 
invloed en slagkracht krijgen.

    Dat Vereniging Deltametropool vernieuwt blijkt uit de recente wis-
selingen in het bestuur, met een nieuwe voorzitter (Commissaris van 
de Koning van Flevoland, Leen Verbeek) en een aantal andere nieuwe 
bestuursleden. Daarbij volgt binnenkort ook een nieuw werkprogram-
ma voor de komende jaren. En ook uw bijdragen kunnen mede vorm 
geven aan deze agenda. 

      Dit jaar is het derde Metropool Forum in Amsterdam, stad van de 
gemeente die al vanaf de eerste dag een gewaardeerd, actief en kri-
tisch lid is van de Vereniging Deltametropool. We doen dat in Pakhuis 
de Zwijger, de plek die zich in de afgelopen tijd snel als het nieuwe 
centrum van debat over de stedelijke en metropolitane ontwikkeling 
profi leert. De samenwerking met Pakhuis de Zwijger gaat dan ook 
verder dan alleen het gebruik van de fantastische plek die het biedt.

Metropool Forum 2014
Paul Gerretsen
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INLEIDING

    

   Zo is er recentelijk onder meer samengewerkt bij de organisatie 
van een Metropolitan Fieldtrip naar Boekarest. Deze verkennings-
missies voor metropolitane ontwikkeling hebben oog voor signalen uit 
de maatschappij van zowel onderop als bovenaf. De komende periode 
zullen er nog meer trips en activiteiten volgen.

     Ook dit jaar is er weer een grote hoeveelheid inzendingen voor het 
forum die zijn gegroepeerd rond vier thema’s: 

Deelsessie 1 – Deelsessie 1 – MOBILITEIT EN DE STADMOBILITEIT EN DE STADMOBILITEIT EN DE STAD
Deelsessie 2 –  METROPOLITANE ONTWIKKELING IN 
 INTERNATIONAAL PERSPECTIEF
Deelsessie 3 – NIEUWE STEDELIJKE VITALITEIT
Deelsessie 4 – LANDSCHAP, WATER EN ECONOMIE

     In elke sessie is één van de bestuursleden van de vereniging voor-
zitter en wordt de inhoudelijke verslaglegging verzorgd door één van 
de projectleiders. Spreek hen ook na afl oop aan met uw vragen of op-
merkingen. 

    Natuurlijk wordt uw lidmaatschap van de vereniging ook dit jaar 
weer van harte gewaardeerd, als u het nog niet bent: word lid!



METROPOOL FORUM

8



9

MOBILITEIT 
EN 

DE STADDE STADDE STAD

Het beter bereikbaar maken 
van meer stedelijke massa kan 
agglomeratievoordelen opleveren. Wat 
zijn de belangrijkste agglomeratieme-
chanismen? Wat zijn de consequenties 
daarvan op het vlak van ruimte en 
mobiliteit? Welke impact heeft de 
veranderende mobiliteit op onze 
metropool en haar netwerk? 
Locatie: Meeting room (2e etage)
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De Deltametropool en 
haar ontwikkeling in ver-
bondenheid met andere 
Europese regio’s

Frank Menger

Dit mede door de val van het IJze-
ren Gordijn. Een ander manco blijkt de 
slechte verbondenheid met de hart regio 
van Europa. Dit hart is groter dan het 
Ruhrgebied en het gebied in de Duitse 
Rijnvallei. Heeft de Deltametropool wel 
voldoende oog voor de gele banaan?

De economische zone van Parijs naar 
Hamburg, waar onze Mainports ook 
middenin liggen. Maar kijken we naar 
het handelen vanuit de Mainports in 
Europees perspectief dan blijft men te-
veel hangen in het Ruhrgebied. Mist de 
Deltametropool straks niet de aanslui-
ting met het andere “oude nieuwe hart” 
van Europa? Het gebied van Hamburg, 
Berlijn met de oude industriegebieden 
in Sachsen en Thüringen?

Wat ook iets is om toch eens verder 
over na te denken is de volgende opmer-
king: “Hoewel Noord-Nederland op na-
tionale schaal een minder dicht bevolkt 
gebied is, is de regio in vergelijking met 
veel Europese regio’s rijk en druk”. Dit 
komt uit de notitie “Werelden verbin-
den”, de strategische visie op Groningen 
Airport Eelde. 

In werkelijkheid is de bevolkings-

dichtheid ruim voldoende om via dit 
gebied de Deltametropool hoogwaar-
dig met de Duitse Metropolregionen 
Bremen+Oldenburg en Hamburg te 
verbinden. In het verlengde van de Me-
tropolregion Hamburg ligt ook nog de 
bekende Öresundregion. Dit is een punt 
waarop de Deltametropool in ontwik-
keling achterloopt bij bijvoorbeeld Me-
tropolregion Frankfurt Main of Berlin 
Brandenburg.  

Door slechte verbondenheid met de 
grote Metropolregionen in heel Duits-
land doordat de focus te veel op de 
Rhein-Ruhr ligt. Als men verder op het 
Europese continent kijkt, en zeker naar 
Frankrijk en Duitsland, valt er ook een 
trend te ontdekken tussen de Metro-
poolregionen en de zogenaamde Second 
Tier Cities. Een van de ontwikkelingen 
van de laatste paar decennia, in zowel 
Duitsland als Frankrijk, toont aan dat 
de grote metropolen er beter voor staan 
door hoogwaardige verbondenheid met 
Second Tier Cities verder in het land. 
Juist door de ontwikkelingen van ho-
gesnelheidslijnen. In Duitsland streeft 
men behoorlijke reducties na van reistij-
den tussen de verschillende Metropool-

Kijkend naar de ontwikkelingen van de laatste decen-
nia komt de Deltametropool geografi sch steeds meer aan de 
rand van Europa te liggen. 
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regionen per spoor. Momenteel het beste 
voorbeeld van deze strategie is de ICE 
Trasse Berlin – München.

De bouw van deze HSL verbinding 
brengt de reistijd per trein terug van ze-
ven naar vier reisuren. We praten wel 
over een afstand van dik 700 kilometer 
tussen Berlijn en München. Bij de ont-
wikkeling van het tracé wordt goed re-
kening gehouden met de regionale cen-
tra tussen de grote metropolen. In tal 
van discussies rondom het Nederlandse 
spoor, in combinatie met de ontwikke-
ling van de Deltametropool, wordt ge-
roepen dat Nederland te klein is voor 
HSL. Maar vergeten we niet iets? Ons 
land beschikt over heel veel achterland 
kijkend naar de oostgrens. De Europese 
HSL kaart toont dit goed aan. Wil de 
Deltametropool kunnen groeien en haar 
positie behouden is het onontkoombaar 
dat er meer aandacht uitgaat naar 
hoogwaardige hogesnelheidslijnen naar 
het oostelijke achterland. Daarbij is het 
voor de knooppuntontwikkeling in Euro-
pees perspectief dat Schiphol een zelfde 
soort functie krijgt als Flughafen Frank-
furt am Main al heeft. Aan de landzijde 
zich ontwikkelen tot een draaischijf voor 
het HSL verkeer. 

Voor de verdere ontwikkeling van 
de Deltametropool zal een economische 
focus in een straal van ruwweg 700 ki-
lometer vanaf Schiphol horen te liggen. 
Daarbij zullen de andere Metropolregio-
nen in Duitsland in effectieve reistijd 
binnen vier uur horen te liggen. Als ne-
gatief voorbeeld kan de reistijd tussen 
Schiphol en Hamburg benoemd worden. 
Deze afstand van hemelsbreed 500 kilo-
meter (gelijk aan Amsterdam – Parijs), 
kost momenteel 5 uur en 23 minuten. 
Prima vergelijking gezien de afstand. 
De snelste reistijd die met de Thalys mo-
gelijk is: 3 uur en 17 minuten. 

In het samengroeiende Europa zijn 
ook voor metropool ontwikkeling verder 

op het continent HSL verbindingen van 
levensbelang. Dit beredeneerd vanuit 
een economisch perspectief van de opti-
male bereikbaarheid, ook over grote af-
stand. Onze Deltametropool zal in feite 
in actie moeten komen voor haar eigen 
economisch welzijn. Straks liggen de 
Mainports Rotterdam en Schiphol aan 
de rand van het continent en neemt  bij-
voorbeeld de luchthaven München een 
deel van de vluchten van Schiphol over. 
De Stad München ligt ook landzijdig 
midden in meerdere belangrijke hoge-
snelheidslijnen. Dit in zowel Oost – West 
als Noord – Zuid radialen. Vanaf Mün-
chen zijn dus meerdere andere Metro-
polregionen binnen vier uur per trein te 
bereiken. Dit op afstanden van circa 500 
kilometer. Verder ligt München weer 
op haar oude plek van de metropolen in 
Midden- en Oost-Europa. Dit wordt ook 
niet waargenomen in onze Deltametro-
pool. Dan praten we toch over stedelijke 
gebieden als Dresden, Leipzig, Praag, 
Bratislava en Budapest.

Wordt het niet tijd om onze Delta-
metropool in dit bredere perspectief te 
plaatsen? Wat moeten we doen om de 
aansluiting te behouden met de rest van 
het continent? Vallen zelfs nationaal 
reistijden van meer dan twee uur nog 
wel te verkopen tussen de verschillende 
nationale stedelijke agglomeraties en 
de Deltametropool? Dit zou binnen een 
hernieuwde nationale visie passen op 
uitbreiding van het nationaal hogesnel-
heidslijnen netwerk als onderdeel van 
grotere internationale verbindingen die 
als een windroos lopen vanaf Schiphol. 

Frank Menger is initiatiefnemer van 
de Noordzeespoorcorridor: www.
noordzeespoorcorridor.eu  

MOBILITEIT EN DE STAD
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In de Randstad staan verbindingen onder druk en laat de be-
reikbaarheid van stedelijke bestemmingen te wensen over. 

Metropolitan accessibility 
and connectivity 

Rob van der Bijl &
Arjen  van Susteren

In verschillende onderzoeken *) hebben 
we ons daarom de afgelopen jaren drie 
vragen gesteld, namelijk: Investeert 
men elders meer in het OV? Belem-
mert de ruimtelijke structuur van de 
Randstad een goed functionerend OV-
netwerk? Kent Nederland een hogere 
bestuurlijke drukte die beperkend is 
voor het ontwikkelen van een goed OV 
netwerk? 
In deze bijdrage aan het MetropoolFo-
rum richten we ons op een vergelijking 
tussen Randstad en Parijs.

Metropolen, metropolitane gebieden 
en stedelijke regio’s kunnen op syste-
matische wijze worden beschreven om 
aldus dienst te doen als referenties voor 
planning, ontwerp en beleid. Zo zijn in 
de ‘Metropolitan World Atlas’ (Van Sus-
teren, 2005) 101 metropolen in beeld 
gebracht op basis van een vast kaart-ka-
der en data-raamwerk. Uit deze studie 
blijkt dat metropolen wat betreft hun 
dichtheid kunnen worden onderschei-
den in drie typen, namelijk hoge dicht-
heid (Azië), middelhoge dichtheid (Eu-
ropa) en lage dichtheid (Amerika). In 
vergelijkend onderzoek naar de investe-
ringen in lijninfrastructuur (APPM, et 
al. 2011-2012) is er daarom voor geko-
zen om uitsluitend Europese casussen te 
selecteren, om zodoende de vergelijking 
te kunnen ‘framen’ in een vast vierkant 
kader van 100 bij 100 km voor metro-
polen en metropolitane gebieden, en 50 

bij 50 km voor stedelijke regio’s (voor 
Aziatische en Amerikaanse metropolen 
zouden uiteraard andere afmetingen 
moeten worden gekozen). Bij wijze van 
vingeroefening zijn vooralsnog  een be-
perkt aantal metropolen en stedelijke 
regio’s uitvoerig onderzocht, te weten 
Parijs en Randstad, respectievelijk Am-
sterdam, Rotterdam/Den Haag en Ko-
penhagen/Malmø). Het zou zinvol zijn 
om de casussen uit te breiden met bij-
voorbeeld metropolen als Rhein-Ruhr en 
Vlaamse Ruit, alsmede stedelijke regio’s 
als Dublin, Madrid, Milaan, München, 
Stockholm en Wenen.

Investeringen in de Randstad (2000-
2020) zijn omgerekend per inwoner in 
omvang min of meer gelijk aan die in 
Parijs. Nieuwe, tangentiële verbindin-
gen op regionale schaal worden in de 
Randstad vrijwel niet aangelegd. Daar-
door verbetert de coherentie van het 
vervoersysteem op Randstedelijk niveau 
niet of nauwelijks. In Parijs wordt daar 
juist nadrukkelijk aan gewerkt. In de 
Randstad wordt gemiddeld minder van 
het OV gebruik gemaakt dan in Parijs. 
Per inwoner bedraagt de hoeveelheid 
OV-reizigerskilometers in Parijs ruim 
anderhalf keer zoveel als in de Rand-
stad.

De Randstad kent een polycentrisch 
patroon met tal van verspreid liggende 
(en kleinere) stedelijke centra. Hier wo-
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nen in totaal 7,2 miljoen mensen. Het 
railnetwerk van de Randstad voorziet 
vooral in interstedelijke verbindingen. 
Dat is heel anders dan de metropool Pa-
rijs waar 12 miljoen mensen in een com-
pact gebied wonen met één stedelijke 
hoofdkern (de stad Parijs), met hogere 
dichtheden tot gevolg. De infrastructuur 
in de Randstad en Parijs wordt uiter-
aard sterk bepaald door de ruimtelijke 
structuur (en vice versa). Maar doordat 
een groot deel van de infrastructuur in 
de Randstad buiten het stedelijk gebied 
zelf is gelegen, blijkt de effectieve be-
schikbaarheid per inwoner in de Rand-
stad kleiner dan in Parijs. 

Voor de metropool Parijs bestaat er 
een aparte bestuurslaag, namelijk de 
‘Région Île de France’. Voor de Rand-
stad ontbreekt zo’n bestuurslaag op wat 
hier het landsdelige niveau zou heten. 
De aansturing van het OV is in Parijs 
veel eenvoudiger, te weten twee OV-
autoriteiten en drie concessies voor het 
stedelijk-regionaal OV. De Randstad is 
behept met een complexere aansturing 
via meerdere OV-autoriteiten (provin-
cies, stadsregio’s en ministerie) en vele 
concessies. De lokale overheden binnen 
de Randstad zijn fi nancieel in hoge mate 
afhankelijk van het Rijk. In fi nancieel 
opzicht zijn de Parijse overheden veel 
zelfstandiger, hetgeen ook geldt voor de 
OV-autoriteiten aldaar.

De nadelen van niet-stedelijk ge-
focuste investeringen in combinatie 
met een bestuurlijke complexiteit in de 
Randstad worden bevestigd in recent on-
derzoek naar de landzijdige bereikbaar-
heid van de luchthaven Schiphol (Van 
der Bijl, 2014). Schiphol ligt weliswaar 
centraal in de Randstad, en dichtbij de 
stad Amsterdam, maar het regionale 
netwerk (wegen en OV) is onvoldoende 
ontwikkeld en er ontbreken internatio-
nale treinverbindingen. De twee grote 
luchthavens van Parijs liggen perifeer 
in de metropool. De kansen voor metro-
politane luchthavenstad zijn daarom 

groter in de Randstad.
Nog lopend onderzoek naar o.a. de 

Randstad en Parijs (Van der Bijl en van 
Susteren, 2014) wijst vooralsnog uit 
dat het hoofdrailnet er intens gebruikt 
wordt, maar dat de Randstedelijke regi-
onale netwerken (wegen en OV) veelal 
samenvallen met lokale of juist natio-
nale netwerken, hetgeen nadelig is voor 
elk van die netwerken op zich. Daarbij is 
het opvallend dat het gebruik van OV in 
de Randstad achterblijft en volume van 
investeringen en exploitaties recentelijk 
sterk is verminderd, en naar verwach-
ting de komende jaren nog verder zal 
krimpen. Daar staat een toenemende 
investeringsinspanning van Parijs te-
genover.

*) Onze benchmark ‘Randstad-Parijs’ is geba-
seerd op het onderzoek van Arjen van Susteren 
voor de ‘Metropolitan World Atlas’ (010 Publis-
hers, 2005), het onderzoek ‘OV van de metropool 
Randstad en zijn stedelijke regio’s in internatio-
naal perspectief’ van APPM, Rob van der Bijl, Ar-
jen van Susteren en (2011-2012) in opdracht van 
‘Next Generation Infrastructures’, alsmede het 
onderzoek ‘Schiphol is geen gewone stad’ van Rob 
van der Bijl naar de landzijdige bereikbaarheid 
van Schiphol in opdracht van de ‘Van Eesteren-
Fluck & Van Lohuizen Stichting’ (2014). Verder is 
geanticipeerd op nog lopend onderzoek naar me-
tropolen wereldwijd, waaronder Parijs, door Rob 
van der Bijl en Arjen van Susteren (Favas.net, 
2014).

MOBILITEIT EN DE STAD

Rob van der Bijl is stedebouwkundige 
en al vele jaren onafhankelijk advi-
seur, onderzoeker, ontwerper en 
publicist. Hij werkt op het snijvlak van 
stedebouw, mobiliteit, technologie en 
cultuur.
Arjen is ook stedebouwkundige en 
bekend van zijn Metropolitan World 
Atlas. Momenteel is hij programma-
leider Stedelijke Innovatie & Smart 
Cities bij het Expertisecentrum 
Maatschappelijke Innovatie van de 
Hogeschool Rotterdam.
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Op welke manier kunnen steden gelegen in een metropool-
regio optimaal profi teren van elkaars nabijheid? In hoever-
re kunnen steden kritische massa, of draagvlak, uit de regio 
lenen (borrowed size) en in hoeverre kunnen ze functies van 
elkaar lenen (borrowed function)? Om draagvlak en functies 
van elkaar te lenen is interne bereikbaarheid van cruciaal 
belang. Dit artikel zoomt in op de interne bereikbaarheid 
van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.  

Borrowed size & Interne 
bereikbaarheid

Marloes  Hoogerbrugge

Borrowed size & function
De 24 gemeenten in de Metropoolre-

gio Rotterdam Den Haag (MRDH) staan 
voor de uitdaging om de kritische massa 
die in de regio aanwezig is optimaal te 
benutten. De regio drijft op het draag-
vlak dat de in totaal 2,2 miljoen inwo-
ners genereren. De regio kent al een 
breed palet aan hoogwaardige stedelijke 
functies zoals theaters, musea en res-
taurants. Door het polycentrische ka-
rakter van de regio zijn de functies niet 
geconcentreerd in één stad, maar zijn ze 
verspreid over meerdere steden. De ste-
den zijn dus op elkaar aangewezen en 
lenen onderling functies van elkaar. Ter 
illustratie: Ridderkerk heeft zelf geen 
bioscoop. De inwoners van de stad ma-
ken gebruik van de bioscoop in Rotter-
dam. Ridderkerk leent dus een functie 
van Rotterdam (borrowed function) en 
omgekeerd leent Rotterdam kritische 
massa van Ridderkerk (borrowed size). 
Zonder de bezoekers uit de omliggende 
gemeenten had Rotterdam immers nooit 
zoveel bioscopen geteld. 

Interne bereikbaarheid
De mate waarin steden functies en 

draagvlak van elkaar kunnen lenen 
wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door de interne bereikbaarheid. Goede 
bereikbaarheid en kortere reistijden 
zorgen namelijk voor een lagere drempel 
om gebruik te maken van de voorzienin-
gen in een andere stad. Dit biedt steden 
de mogelijkheid om een onderscheidend 
aanbod van voorzieningen te creëren. 
Op deze manier kunnen de inwoners 
van een metropoolregio profi teren van 
een aantrekkelijk en kwalitatief hoog-
waardig voorzieningenniveau. Snellere 
verbindingen zorgen naast een groter 
draagvlak van stedelijke functies ook 
voor een grotere arbeidsmarkt. Er zijn 
immers binnen dezelfde reistijd meer 
banen bereikbaar.  

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
De MRDH heeft zichzelf de doelstel-

ling gesteld dat alle economische kern-
gebieden van de regio te bereiken zijn 
“binnen een aanvaardbare reistijd van 
45 minuten” (Strategische Bereikbaar-
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heidsagenda Vervoersautoriteit Metro-
poolregio Rotterdam Den Haag, 2013). 
In het ‘Napoleon‘ onderzoeksproject, 
uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, 
Planbureau voor de Leefomgeving en 
Technische Universiteit Delft, is de in-
terne bereikbaarheid van 120 Europese 
polycentrische metropoolregio’s onder 
de loep genomen.* Per regio zijn alle 
mogelijke verbindingen tussen de ge-
meenten in kaart gebracht. Zo zijn de 24 
gemeenten die onderdeel uitmaken van 
de MRDH op 276 verschillende manie-
ren met elkaar verbonden. Op basis van 
Google Maps data kan per verbinding 
uitgerekend worden hoe lang het duurt 
om van de ene gemeente naar de andere 
te reizen (reistijd in minuten) en welke 
afstand er dan wordt afgelegd (reisaf-
stand in kilometers). 

Uit de analyse voor de MRDH komt 
naar voren dat de gemiddelde reisaf-
stand met de auto 30 kilometer is en dat 
de gemiddelde reis 26 minuten duurt. 
Het afzetten van de reisafstand tegen 
de reistijd geeft meer inzicht in de effi -
ciëntie van een verbinding. Betreft het 
een snelle verbinding, bijvoorbeeld via 
een snelweg, of een langzamere verbin-
ding? De analyse laat zien dat de grotere 
steden in de MRDH relatief goed met el-
kaar verbonden zijn en dat met name de 
kleinere gemeenten slechtere onderlin-
ge verbindingen kennen. Dit geldt in het 
bijzonder voor de verbindingen tussen 
de gemeenten die onderdeel uitmaken 
van de twee verschillende stadsregio’s. 

Onderzoek functionele integratie
Naast de interne bereikbaarheid per 

auto wordt in het onderzoek ook de be-
reikbaarheid met het openbaar vervoer 
meegenomen. De reistijden per auto en 
openbaar vervoer zijn goede indicato-
ren voor de functionele integratie bin-
nen een metropoolregio. Zeker als er 
ook rekening wordt gehouden met de 
frequentie van de openbaar vervoers-

verbindingen en als de effi ciëntie van de 
verbindingen over de weg wordt gecor-
rigeerd voor dagelijkse fi les. Daarnaast 
biedt het onderzoek de mogelijkheid om 
de functionele integratie van de MRDH 
in Europees perspectief te plaatsen. 
Maar de resultaten kunnen ook afgezet 
worden tegen de interne bereikbaarheid 
van de Metropoolregio Amsterdam. Op 
basis van deze inzichten kunnen ver-
schillende hypotheses getest worden, 
zoals de vraag of regio’s met een goede 
interne bereikbaarheid ook economisch 
beter presteren. Daarnaast is het inte-
ressant om te onderzoeken of er samen-
hang is tussen een sterke functionele in-
tegratie en de culturele en institutionele 
integratie van een regio. Binnen het on-
derzoek zijn namelijk ook voor culturele 
en institutionele integratie indicatoren 
vastgesteld.

* = Het project is gefi nancierd vanuit 
het Kennis voor Krachtige Steden pro-
gramma van Platform31 en staat in het 
teken van onderzoek naar stedelijke net-
werken en metropoolvorming.

Marloes Hoogerbrugge werkt als 
onderzoeker bij de Technische Uni-
versiteit Delft, Faculteit Bouwkunde, 
Sectie Stedelijke en Regionale Ont-
wikkeling. Zij is hier betrokken bij 
het Kennis voor Krachtige Steden 
onderzoek “Netwerken, Agglomera-
ties en Polycentrische Metropolitane 
Gebieden: nieuwe perspectieven voor 
verbeterde economische prestatie”. 
Daarnaast werkt Marloes als project-
leider bij Platform31.

MOBILITEIT EN DE STAD
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Knooppuntontwikkeling is het nieuwe buzzwoord in – een 
deel van - het vakgebied. 

Beleidsgestuurd bewijs 
leidt tot TOD- tunnelvisie 

Leonie Janssen - Jansen & Nick Smit

Het ene na het andere advies rolt 
de laatste jaren van de pers, waarin 
steeds opnieuw het belang wordt bena-
drukt om nieuwe stedelijke ontwikke-
lingen te concenteren op de best bereik-
bare plekken, met in elk geval goed OV 
(VROM-Raad, 2009; College voor Rijks-
adviseurs, 2012; OV Bureau Randstad, 
2013; Provincie Noord-Holland & Ver-
eniging Deltametropool, 2013; Modder 
& Van Uum, 2014; RLI, 2014). Onder 
grote labels waar je moeilijk tegen kunt 
zijn, zoals duurzame ontwikkeling en 
welvaartsgroei wordt knooppuntontwik-
keling –  ook wel Transit-oriented De-
velopment genoemd – gepromoot. Ver-
der wordt ingezet op snellere en betere 
verbindingen vanuit de gedachte dat 
hogere dichtheden belangrijk zijn voor 
het concurrend vermogen van de metro-
pool. Het concept ‘borrowed size’ – ook 
een huidig buzzwoord – bestaat al 40 
jaar. Alonso (1973: 200) schreef dat “in 
certain European urban patterns, such 
as those of Germany and the Low Coun-
tries, whose cities, quite small by our 
standards, apparently achieve suffi cient 
scale for functioning of a modern econo-
my by borrowing size from one another”. 
Waar toen het concept gebruikt werd als 
een verklaring voor het stedelijk suc-
ces, wordt het nu gezien als oplossing/
perspectief voor nieuw succes door meer 
snel-bereikbare stedelijke massa te cre-
eren. Niet alleen het gebruik van het 
concept roept vragen op, ook de uitwer-
king. 

In de Zaancorridor wordt bijvoorbeeld 
ingezet op een frequentieverhoging via 
het programma hoogfrequent spoor. 
Maar deze “frequentieverhoging op het 
spoor wordt pas rendabel als er genoeg 
activiteiten rondom de stations aan-
wezig zijn om reizigers [te] genereren” 
(Provincie Noord-Holland & Vereniging 
Deltametropool, 2013: 61). Het Maak 
Plaats-boek vervolgt: “De ontwikkeling 
van stationsgebieden blijft echter ach-
ter: de knooppunten worden dankzij de 
frequentieverhoging beter bereikbaar, 
maar de kansen die dit biedt voor wonin-
gen, werkgelegenheid en voorzieningen 
worden nog onvoldoende benut. Juist nu 
de samenleving sterk verandert, is het 
de hoogste tijd voor een strategie die de 
miljardeninvesteringen in stations en 
infrastructuur rechtvaardigt. Dan kan 
gewoond, gewerkt en gerecreëerd wor-
den op plekken waar de behoefte van de 
consument ligt, namelijk in binnenste-
delijke milieus, goed bereikbaar en dicht 
bij voorzieningen”. Er is dus een miljar-
deninvestering geweest in OV de afge-
lopen 25 jaar, de consument wil in de 
bijbehorende binnenstedelijke en goed 
bereikbare milieus wonen, en toch lukt 
het niet. Hoe kan dit? 

Een belangrijke en genegeerde re-
den daarvoor is dat de knooppuntont-
wikkelingdiscussie gebaseerd is op 
‘beleidsgestuurd bewijs’ in plaats van 
‘bewijsgesteund beleid’ (policy-informed 
evidence versus evidence-based policy)
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(Janssen-Jansen & Tan, 2014). Beleid is 
erop gericht om een bepaald probleem te 
verminderen, en praktijken te verbete-
ren. TOD is daarmee een aanbodgerich-
te en ideologisch gestuurde visie. Dat 
is niet erg; het is namelijk beleid. Wat 
wel bezwaarlijk is is dat de koppeling 
met de werkelijkheid ontbreekt, en ‘be-
leidsgestuurd bewijs’ voortdurend kri-
tiekloos gekopieerd wordt in een klein 
kringetje. Een voorbeeld is de vraag 
naar woningen in de centrumstedelijke 
woonmilieus in de Zaancorridor. Het 
OV Bureau Randstad (2013: 4) schreef, 
op basis van onderzoek van Companen 
(2012): “De Zaancorridor is [...] een in-
teressante plek voor het accommoderen 
van de woonbehoefte in centrummilieus 
[...]”. De ‘Maak Plaats’-publicatie (2013: 
63) verwijst eveneens naar het ‘Vraag-
gestuurd bouwen’-Companenrapport als 
geconcludeerd wordt: “De markt vraagt 
met name om woningen in centrummi-
lieus: veel knooppunten zijn door hun 
goede bereikbaarheid en kwaliteiten ge-
schikt om een grote bijdrage te kunnen 
leveren aan deze behoefte”. Modder & 
Van Uum (2014: 19) stellen ook dat: “De 
kansen voor wonen in de Zaancorridor 
liggen in de stedelijke milieus [...]”. 

Al deze rapporten stellen dus dat er 
veel vraag is naar stedelijke milieus. 
Echter, de conclusies van het onderzoek 
zijn anders. Companen (2012: 73-74) 
schrijft: “De groei in de behoefte in de 
gemeente Zaanstad op de lange termijn 
betreft vooral het stedelijk naoorlogs 
grondgebonden wonen en het centrum 
dorps wonen [...] Zaanstad heeft verder 
één in het oog springende discrepantie: 
het verschil tussen de (beperkte) be-
hoeftegroei in centrum-stedelijke woon-
milieus en het zeer grote aantal in de 
plannen opgenomen woningen in dat 
milieu” (zie fi guur). Verder is te lezen: 
“In Zaanstad is schrappen van plannen 
in het centrum-stedelijk woonmilieu ge-
wenst. Ook staat er: “Voor Zaanstad is 

het aanvullen van plannen in centrum-
stedelijk-pluswoonmilieu gewenst. De 
haalbaarheid hiervan is, gelet op de 
schaal van Zaanstad, vanzelfsprekend 
vrijwel nihil (referentie is het centrum 
van Amsterdam). In beginsel is deze 
vraag op Amsterdam gericht, maar mo-
gelijk is opvang in het centrummilieu 
van Zaanstad (partieel) een reëel alter-
natief”. Echter, een paar pagina’s later 
(ibid. 81) is te zien dat er in Amsterdam 
juist TE VEEL plancapaciteit is in het 
centrum-stedelijke plus milieu.

Voor de knooppuntontwikkelingdis-
cussie tonen deze cijfers, maar vooral de 
bijzondere interpretatie daarvan, aan 
dat de vraag naar stedelijke woonmili-
eus op knooppuntlocaties meer een be-
leidswens is, dan gestaafd door bewijs. 
Afgezien van het feit dat het voorspel-
len van hoe vastgoedprogramma’s er tot 
2040 uitzien lastig, zo niet onmogelijk 
is, is dit een valkuil voor knooppuntont-
wikkeling. Wishful thinking, fact-cherry 
picking en elkaar napraten en kopiëren 
versmalt de TOD-tunnelvisie, terwijl 
juist verbreding in denken nodig is. Het 
gebrek aan integratie van kennis is wel-
licht groter dan het gebrek aan integra-
tie tussen OV en ontwikkelingen. Door-
gaan op dit spoor brengt daarom geen 
innovatie, maar leidt ertoe dat TOD een 
gepasseerd station wordt!

Leonie Janssen-Jansen en Nick Smit 
zijn respectievelijk universitair 
hoofddocent en docent-onderzoeker 
Planologie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Nick Smit richt zich in zijn 
promotie-onderzoek op deze inte-
gratie van kennis en de verbreding 
van de TOD-benadering.
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E-City - Opportunities 
for E-Mobility in Urban    
Development 

Thecla van Dijk & Martin Knuijt

Een nieuwe balans tussen mobiliteit, 
energie en ruimte levert direct kwaliteit 
op bij stedelijke (her)ontwikkelingen en 
legt de basis voor de E-city van de toe-
komst. Door nu na te denken over de 
kansen van schoon vervoer wordt voor-
komen dat het moment waarop de stad 
kan profi teren van deze ontwikkeling 
gemist wordt. 

Urgentie
De ambities om schone mobiliteit te 

bevorderen zijn opgeschroefd, en niet 
ten onrechte. De leefkwaliteit van onze 
steden staat onder druk. Het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) meldt op haar site dat in Neder-
land jaarlijks enige duizenden mensen 
enkele dagen tot (12!) maanden korter 
leven door kortdurende blootstelling 
aan hoge concentraties fi jnstof. Onge-
veer een derde van de totale hoeveelheid 
fi jnstof in de lucht is afkomstig van ge-
motoriseerd verkeer, aldus het RIVM. 
Dat verkeer een belangrijke rol speelt in 
het schoner en leefbaarder maken van 
onze steden is daardoor evident. 

In de strijd naar schoon vervoer richt 
de Nederlandse overheid zich vooral op 
elektrisch rijden. Het vermindert de 
CO2-uitstoot, verbetert de luchtkwali-
teit, gaat geluidsoverlast tegen en we 
zijn minder afhankelijk van fossiele 

brandstoffen. Daartoe wordt er door de 
overheid en het bedrijfsleven veel ge-
investeerd in, vooral, de technologische 
ontwikkeling van elektrische vervoers-
middelen. Het resultaat van deze aan-
pak is dat het elektrische rijden de af-
gelopen jaren een enorme vlucht heeft 
genomen. Mede ook door de doelstelling 
van de Rijksoverheid om in 2020 200.000 
elektrische voertuigen in Nederland op 
de weg te hebben. Nu, in 2014, zijn dat 
er ruim 30.000. Er moeten dus nogal 
wat auto’s bijkomen de komende 6 jaar. 

Impact nieuwe mobiliteit
Het slaan van de brug tussen ambitie 

en werkelijkheid vraagt om een Houdi-
ni-act. Het noopt tot nadenken wat dit 
voor onze steden betekent, omdat daar 
de effecten van elektrisch rijden het 
meest merkbaar zijn. Veel Nederland-
se steden stimuleren een veelheid aan 
initiatieven en verwelkomen ze in hun 
publiek domein. In de snelheid van de 
ontwikkeling en de focus op een groen 
imago lijkt niemand zich te realiseren 
wat het effect van deze ontwikkelingen 
is op het stedelijk weefsel. De discussie 
richt zich nu op oplaadpalen en de claim 
die ze leggen op het reguliere parkeer-
systeem. Terwijl de werkelijke opgave 
gaat over de impact van de verande-
rende mobiliteit en hoe deze ingrijpt op 
de organisatie van onze steden. Op dit 

Schoon vervoer leidt niet alleen tot een schonere luchtkwali-
teit maar ook tot een hogere kwaliteit van de leefomgeving.
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moment is er vanuit de ruimtelijke plan-
ning weinig aandacht voor de effecten, 
impact en de kansen van schone mobili-
teit op de ruimtelijke ordening. 

Nieuwe coalities
De nieuwe ontwikkeling gaat ech-

ter niet alleen over een andere vorm 
van energievoorziening van voertuigen, 
de impact is groter. Een veranderende 
mobiliteitsstructuur heeft ook impact 
op onze totale energiehuishouding en 
de ruimtelijke organisatie van onze ste-
den. Een integrale benadering van ener-
gie, mobiliteit en ruimte biedt optimale 
kansen om de leefbaarheid in steden te 
vergroten. Daarnaast leidt het tot initi-
atieven die op een indirecte manier de 
implementatie van schoon vervoer kun-
nen versnellen. 

Zo levert de bundeling van energie-
uitwisseling voor de stad nieuwe kno-
pen op. Veel voorzieningen zijn gekop-
peld aan deze energie-knopen waardoor 
er nieuwe oriëntatiepunten in de stad 
ontstaan. Ze vormen een belangrijke 
basis van waar uit veel dagelijkse rou-
tines verlopen. Wanneer de stad als 
regisseur zou optreden bij de positione-
ring van dergelijke voorzieningen voor 
E-mobility, ontstaan kansen voor een 
goede integratie in het stedelijk weefsel. 
Zo is een ring van e-hubs rond de bin-
nenstad denkbaar, die de grens vormt 
tot waar traditionele brandstof voertui-
gen mogen komen. Deze nieuwe brand-
punten (e-hubs) bieden kansen om een 
nieuwe laag toe te voegen aan het ste-
delijk systeem en maken de overstap 
op schoon vervoer gemakkelijker. Als 
gevolg daarvan kan het openbaar ge-
bied worden aangepast op dit nieuwe 
mobiliteitsconcept. De grote brede ver-
keersaders in steden kunnen smaller en 
geoptimaliseerd worden. Met de ruimte 
die vrijkomt door geoptimaliseerde ver-
keersroutes kan de stad intensiveren of 
de leefomgeving verbeteren. Daarnaast 

zijn bestemmingsplanregels vrijer toe-
pasbaar wat kan leiden tot een optimale 
functiemenging en programmering van 
stedelijke aders. 

Ruimtelijke verkenning
De studie ‘E-City’ laat zien wat im-

plementatie van elektrisch vervoer bete-
kent en gaat verder dan de presentatie 
van de ideologie van schoon vervoer. 
Het in beeld brengen van de afhanke-
lijkheidsrelatie tussen energie, mobili-
teit en ruimte levert diverse scenario’s 
op, met een verschuiving van autobezit 
naar beschikbaarheid, een onderscheid 
in ruimte en duiding wie energie produ-
ceert en wie consumeert. Scenario’s to-
nen de ruimtelijke kansen aan de hand 
van drie verschillende perspectieven: de 
stadsbewoners, het centrum van de stad 
en de stedelijke agglomeratie als geheel. 

Nieuwe ontwikkeling op het gebied 
van elektrische mobiliteit vragen om 
een ruimtelijke strategie. Voorkomen 
moet worden dat deze nieuwe ontwik-
keling alleen maar als een sprawl in de 
stad neerdaalt. De opkomst van schone 
mobiliteit maakt dat steden optimaal 
profi jt kunnen trekken van deze nieuwe 
ontwikkeling en het als ontwikkelings-
mechanisme kunnen inzetten voor (her-)
ontwikkelingslocaties.

OKRA houdt zich bezig met het ont-
werpen van stedelijk Nederland, zowel 
als kader voor de ontwikkeling van 
de bebouwing als de inrichting van de 
ruimte zelf. Het werkveld bevindt zich 
op het vlak van de landschapsarchi-
tectuur en de stedenbouw. In het 
ontwerp zelf willen we onze fasci-
natie voor het veelkleurige (stads-)
landschap laten spreken. Het mozaïek 
van sferen in en buiten de stad biedt 
inspiratie en aanknopingspunten om 
van elke plek en opgave iets bijzon-
ders te maken.

MOBILITEIT EN DE STAD
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Afzonderlijk zijn de Nederlandse steden de 
middelmatige broertjes binnen de Europese 
familie. Echter als stedelijk veld spelen we in 
de top league. In tegenstelling tot de Ne-
derlandse steden herorganiseren  andere 
middelgrote Europese steden hun regio’s en 
investeren in regionale projecten om zo hun 
positie in Europa en de wereld te versterken. 
Hierdoor mist Nederland steeds meer inter-
nationale economische kansen. Welke strate-
gieën of instrumenten kunnen worden ingezet 
om het tij nog tijdig te keren? 
Locatie: Grote Zaal (2e etage)

METROPOLITANE METROPOLITANE METROPOLITANE METROPOLITANE 
ONTWIKKELING 

IN 
INTERNATIONAAL 

PERSPECTIEFPERSPECTIEFPERSPECTIEF
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De economische ontwikkeling van steden is gebaseerd op 
functionele samenhang van de stedelijke agglomeratie en 
niet op administratieve grenzen.   

Metropolitan governance 
in europa: Lessen uit de 
europese praktijk 

Juliane Kürschner & Julian Jansen

OESO onderzoek gebaseerd op 
deze agglomeraties laat zien dat zowel 
schaalvergroting als ‘governance’ op 
deze schaal signifi cant bijdraagt aan 
productiviteitsverhoging, meer dan ‘bor-
rowed size’ alleen. Praktijkonderzoek 
toont de bandbreedte  van mogelijkhe-
den aan. Recent OECD onderzoek laat 
het effect van agglomeraties op de pro-
ductiviteit van steden zien.  

De stedelijke productiviteit heeft een 
directe invloed op de nationale econo-
mische prestatie. Bij een toenemende 
verstedelijking is het op de lange ter-
mijn belangrijk om te begrijpen hoe 
deze productiviteit beïnvloed kan wor-
den. Voor het eerst is door de OESO on-
derzoek gedaan naar de productiviteit 
van agglomeraties, steden binnen haar 
economisch functionele gebieden, de 
zogenaamde Functional Urban Areas 
(FUA’s). 

Dit onderzoek toont aan dat de pro-
ductiviteit van een FUA of metropoolre-
gio duidelijk toeneemt naarmate haar 
omvang in aantal inwoners toeneemt.

 Er geldt dus dat een bepaalde stede-
lijke regio met het dubbele aantal inwo-
ners een 2 tot 5% hogere productiviteit 
heeft.

Ten tweede hebben stedelijke agglo-
meraties baat bij de nabijheid van een 
andere FUA. Empirisch is aangetoond 

dat de aanwezigheid van een andere 
FUA met dezelfde populatie binnen een 
straal van 300 kilometer de productivi-
teit met 1 tot 2% verhoogt. 

Echter, de bepalende factor die de 
productiviteit kan beperken is de be-
stuurlijke fragmentatie: een agglome-
ratie met twee keer zoveel gemeentes 
dan een vergelijkbare andere heeft een 
productiviteitsverlies oplopend tot 6%. 
Door een effectief bestuurs- of afstem-
mingsorgaan op dezelfde schaal kan dit 
effect gehalveerd worden.  De uitdaging 
ligt dus in deze zogenaamde ‘governan-
ce’.

Praktijkonderzoek van EUROCI-
TIES en METREX toont bandbreedte 
voor metropoolvorming aan: Niet alleen 
de OESO heeft een onderzoek gepubli-
ceerd naar governance in metropoolre-
gio’s. Ook EUROCITIES, het netwerk 
van Europese steden en METREX, het 
netwerk van Europese metropoolregio’s 
hebben 38 metropoolregio’s onderzocht. 
Dit onderzoek MAIA (Metropolitan 
Areas in Action) dat in tegenstelling tot 
de OESO gebaseerd is op – in de netwer-
ken beschikbare –  ervaring ondersteunt 
de conclusies van de OESO. 

Samenwerking op de schaal van me-
tropoolregio’s in Europa vindt plaats op 
de terreinen die de OESO aanwijst als 
mogelijk oorzaken van productiviteits-
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mindering: mobiliteit en infrastructuur, 
economische ontwikkeling en ruimte-
lijke ordening. De laatste jaren is een 
duidelijke stijging te zien in het aantal 
overleg- of bestuursvormen. Dit wordt 
versterkt door nationale hervormingen 
op dit gebied in o.a. Frankrijk, Italië 
en Finland. Hierbij worden ook nieuwe 
EU-instrumenten, zoals ‘Integrated 
Territorial Investments’ (ITI) gebruikt 
om samenwerking binnen de FUA’s te 
bevorderen, bijvoorbeeld in Polen. 

Onderzoek van de Dienst Ruimtelij-
ke Ordening Amsterdam toont aan dat 
deze bestuursvormen altijd aangepast 
zijn aan de lokale situatie: ondanks een 
nationaal kader worden zij verschillend 
geïnterpreteerd, zoals bijvoorbeeld in 
Duitsland, waar elk van de twaalf re-
gio’s een eigen model ontwikkeld heeft, 
afhankelijk van hun individuele behoef-
tes. Metropoolregio’s verschillen er voor-
al in of zij formeel of informeel opereren, 
wat hun wettelijke bevoegdheden zijn, 
wat hun organisatiestructuur is en na-
tuurlijk hoe groot hun budget is. Met el-
kaar gemeen hebben (bijna) alle regio’s 
dat zij eigen projecten op gebied van 
kunst, cultuur, toerisme en marketing 
uitvoeren die bijdragen aan de identiteit 
en zichtbaarheid van de metropoolregio.  

In relatie tot de Nederlandse discus-
sie legt dit praktijkonderzoek bloot hoe-
zeer alle modellen van elkaar verschil-
len en dat oplossingen gevonden moeten 
worden vanuit de lokale context. De 
bandbreedte van mogelijkheden toont 
aan dat er veel meer mogelijk is dan 
wat op dit moment alleen in de discus-
sie rond formele of informele samenwer-
king naar voren komt. 

Conclusies en verdere stappen
1. De conclusies uit het governance-

onderzoek van de OESO leggen bloot 
dat er voor Nederland geen andere optie 
is dan het versterken van de massa- en 
agglomeratiekracht van steden. Door de 

huidige trend naar groei van de stad te 
versterken en te faciliteren, kunnen de 
metropoolregio’s optimaal bijdragen aan 
de productiviteit van Nederland als ge-
heel.

2. Nederland heeft als klein land een 
enorm locatievoordeel door de nabijheid 
van haar agglomeraties. Het concept 
van ‘borrowed-size’ (geleende grootte) 
sluit hierbij aan, maar is geen alterna-
tief voor het versterken van de steden 
zelf. 

3. Zorg voor een afstemmingsstruc-
tuur op het juiste schaalniveau die de 
negatieve effecten van de complexiteit 
kan nivelleren. De bewijzen uit het voor-
liggende onderzoek zijn overduidelijk: 
‘metropolitan governance’ draagt sig-
nifi cant bij aan de productiviteitsgroei  
van stedelijke agglomeraties. 

Zoals de Europese Unie nu inzet op 
een stedelijke agenda, heeft ook Neder-
land deze stedelijke agenda hard nodig 
om haar steden te laten bijdragen aan de 
economische groei van het land. Om de 
bestaande potenties en demografi sche 
groei van de steden te kunnen benut-
ten, moeten we zowel de massa van onze 
steden versterken, als investeren in de 
nabijheid van onze stedelijke regio’s én 
onze bestuurskracht organiseren op de 
schaal van functionele stedelijke regio’s. 

Juliane Kürschner, Senior planoloog 
bij DRO Amsterdam. Expert op gebied 
van Europese regionale ontwikkeling, 
metropoolsamenwerking en EU 
territoriale dimensie.  Vicepresident 
van METREX, betrokken bij het 
Ruhrgebied en de STEP 2025 Wenen.
Julian Jansen, Senior Planoloog 
en Demograaf bij DRO Amsterdam. 
Expert op gebied van demografi e, 
socio-economische ontwikkelingen 
en woningmarkt. METREX 
vertegenwoordiger bij EU stad-land 
verhoudingen en territoriale cohesie.
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Nederland is in 200 jaar uitgegroeid tot een stadstaat. 
De waarborg door de natiestaat tegen de dreiging van het 
water én oorlog is bijzaak geworden. Onze nieuwe strijd 
is onze ranking in de global economy. Om de toppositie 
van Nederstad.EU als wereldspeler te blijven behouden 
vraagt een andere manier van denken én doen. Een pakket 
bestuurlijke maatregelen en politiek moed zijn nodig om in 
Nederstad.EU de welvaart voor onze kinderen te behouden. 

Denkend aan EU 
Nederstad

David van Keulen

Nederstad aan de Noordzee, de stad-
staat met bijna 17 miljoen inwoners in 
het hart van Noord-West Europa is een 
prototype van de nieuwe metropool. 
Een megapolis met een toppositie op 
het wereldtoneel aan het einde van de 
21e eeuw. Deze nieuwe metropool is een 
keuze van bestuurders en politici. Het 
vraagt durf en lange termijn visie om 
Nederland te transformeren van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden naar de stad-
staat Nederstad.EU.

Vaarwel Nederland!
Begin 19e eeuw heeft Napoleon de 

moderne bestuurlijke kaart van Neder-
land gemaakt. Als vazalstaat van Frank-
rijk werd de geest van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden verdre-
ven. Bottum-up sturing werd ingeruild 
voor een straffe top-down benadering. 
Met de landing in 1813 van de Prins 
van Oranje in Scheveningen wordt een 
einde gemaakt aan de Franse overheer-
sing. Het ‘Koninkrijk der Nederlanden’ 
wordt een feit. Voor de machtige steden 
met hun stadhouders en regenten is in 
de eenheidsstaat geen plaats meer. In 

1848 legt Thorbecke – in de tijd dat Ne-
derland nog een agrarische samenleving 
is – de bestuurlijke verhoudingen defi -
nitief vast.

Nu, 200 jaar later, zijn de verhoudin-
gen tussen Rijk, Provincie en Gemeen-
ten vrijwel ongewijzigd. Nederland is in 
die tijd onherkenbaar veranderd door 
industrialisatie, aanleg van grote water-
werken en de wederopbouw. De laatste 
40 jaar heeft feitelijk de grootste revo-
lutie plaats gevonden: aanleg van snel-
wegen, recreatiegebieden, luchthavens, 
glasvezel, groeikernen & VINEX loca-
ties, bedrijventerreinen en hoogbouw. 
Het land is als geheel getransformeerd 
naar stad. Nederland is in Europa, op 
wereldschaal geen klein land meer, Ne-
derland is een grote stad geworden. Een 
stadstaat van wereldformaat, gelijk aan 
de megacities Tokyo, Mumbai, Lagos, 
New York en Sao Paulo. Een uitdaging 
voor politiek en bestuur.

De strijd tegen vijandige buren is 
met de komst van de Europese Unie ge-
slecht, de strijd tegen het water is met 
goed onderhouden dijken en sluizen on-
der controle. Na 200 jaar heeft de natie-
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staat Nederland zijn functie verloren, 
sterker nog: het is zeker in een verenigd 
Europa min of meer een fi ctie geworden. 
We maken immers meer afspraken in 
Brussel dan in Den Haag. Daarnaast 
is Nederland zo complex georganiseerd 
dat we over elkaar heen buitelen met al-
lerhande bestuurlijke hulpconstructies. 

Een stad managen is anders dan een 
land besturen. Het is omdenken: ideolo-
gisch & bestuurlijk denken heeft plaats 
gemaakt voor pragmatisch handelen. 
De burger wil gewoon een oplossing voor 
problemen die er zijn, bijvoorbeeld: aan-
pak van fi les, terrorisme, luchtkwaliteit, 
illegaliteit en woonoverlast. Het zijn 
praktische vraagstukken die tussen ste-
den opgelost moeten worden. 

Helaas durven wij nog niet te kiezen 
voor het denken van de stadstaat. Het 
doet ons denken aan de periode van de 
Republiek der Zeven Verenigde Neder-
landen met sterke steden en zwakke 
ommelanden. Nationale bestuurders 
zijn bevreesd macht kwijt te raken, ste-
delijke bestuurders willen vooral gaan 
voor hun eigen belang. Het is echter 
niet een strijd tussen bestuurders. Het 
is juist gezamenlijk de schouders eron-
der zetten, de ranking in global economy 
veilig te stellen en samen het nieuwe 
metropoolbestuur gaan bouwen. Hen-
drik Marsman zou zijn gedicht ‘Herin-
nering aan Holland’ volledig anders heb-
ben geschreven.

Welkom in Nederstad.EU!
Nederstad.EU is een nieuwe manier 

van denken over Nederland: het is één 
aaneengesloten stedelijk landschap met 
een sterke economische, sociale en cul-
turele samenhang. Dat beslaat zo’n 70% 
van het huidige land. Het is de Rand-
stad in breedste zin van het woord. We 
hebben in Nederstad.EU het grootste 
metronetwerk van de wereld: top ver-
bindingen tussen knooppunten Om te 
komen tot Nederstad.EU is een andere 
manier van denken én doen nodig. Za-

kelijker, pragmatischer. 
Enkele aanbevelingen om te komen 

tot Nederstad.EU:
• aantal gemeenten wordt. gelijk aan 

Deens voorbeeld, met 2/3 teruggebracht 
tot 130. De 12 provincies worden inge-
ruild door 5 metropoolregio’s.

• bestuurlijke hulpconstructies wor-
den overgedragen aan gemeenten of me-
tropoolregio’s.

• metropoolregio’s hebben gelijk aan 
de Duitse Bundesländer een grote vrij-
heid voor het ruimtelijk-economisch be-
leid. 

• verkeer & verstedelijking wordt 
een verantwoordelijkheid voor de me-
tropoolregio’s.

• belastinggebied voor gemeenten 
wordt verruimd van 3% nu, gelijk aan 
het Fins model: 17,5% van de totale be-
lastingdruk (totale belastingdruk mag 
niet verder stijgen).

Nederland heeft als natiestaat al die 
eeuwen kunnen bestaan door een geza-
menlijke strijd tegen het water en oor-
logsdreiging. De dreiging van het water 
is onder controle, Europa brengt vrede & 
veiligheid. Onze nieuwe strijd is van een 
economische orde: China, Zuid-Amerika 
en mogelijk Afrika. Met onze Europese 
partners (Rhein-Ruhr, Île de France 
en Vlaamse Ruit) kunnen we een geza-
menlijke economische, sociale en cultu-
rele strijd voeren tegen megacities in de 
wereld. Welvaart voor onze kinderen is 
hiermee gewaarborgd!

David van Keulen gelooft in de stad! 
Hij is bestuurskundige en werkzaam bij 
de gemeente Den Haag. Na zijn stu-
dies heeft hij de Master of Strategic 
Urban Studies afgerond bij het NSOB. 
Hier heeft hij onderzoek gedaan naar 
het ontstaan van polycentrische 
metropoolregio´s.
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De belangstelling voor de Deltametropool is momenteel ta-
nende. Overheid en steden trekken zich terug op hun eigen 
schaalniveau, of zoeken samenwerking binnen hun eigen 
kleinere metropoolregio’s.  

Oog op het oosten: 
Metropolia Silesia  

Danny Edwards

Nederland bouwt niet meer, Neder-
land verbouwt. De opgave is herstructu-
rering. Niet op één schaalniveau, maar 
door alle schalen heen zoomend. Op de 
regionale schaal, tussen stad en plat-
teland in, heeft de afgelopen decennia 
de grote nieuwbouwwoede toegeslagen. 
Hier liggen de Vinexwijken en de nieuwe 
werklocaties, maar zonder dat ze werke-
lijk integraal in het stedelijk/regionale 
weefsel zijn verankerd. En van veel van 
die locaties blijkt de aantrekkingskracht 
niet zo sterk als vooraf ingeschat.

Dat komt -behalve door de crisis - 
vooral door het in Nederland zwak func-
tionerende middengrid: Het netwer-
kniveau tussen snelweg en woonstraat 
in: De stadsboulevards, de invalswegen, 
de regionale verbindingen. Hoewel Eu-
ropa in het algemeen uitblinkt in het 
ontwerpen op dit schaalniveau, heeft de 
moderne Nederlandse ontwerp- en be-
stuurspraktijk een weinig productieve 
haat-liefde verhouding met deze mate-
rie. Auto en stedelijk leven trekken we 
liefst zo veel mogelijk uit elkaar, en met 
voorstadstations willen we wel meer, 
véél meer, maar erg lukken wil dat nog 
niet.  

Maar juist dat middengrid vormt het 
samenbindend cement van het stedelijke 
leven. Economie en stedelijk leven vin-
den hier steeds weer nieuwe vormen, ko-

men hier tot bloei, en verfl auwen weer. 
Heel de samenleving komt hier samen. 
In de Nederlandse ruimtelijke planning 
is het netwerk op de middenschaal ech-
ter gereduceerd tot het mensen zo effi ci-
ent mogelijk van bed naar beeldscherm 
transporteren. Alles ertussen is slechts 
fi le- en perronleed, nietwaar?  

Het voormalige Oost-Europa is mo-
menteel één groot ruimtelijk, sociaal 
en economisch laboratorium, waarin 
de ontwikkelingen inmiddels soms al 
vooruitlopen op die in West-Europa. De 
zichtbaarheid daarvan in Nederland is 
zeer gering; het beeld van Oost-Europa 
wordt vooral bepaald door traditionele 
vooroordelen en enkele toeristische 
highlights. 

De afgelopen jaren is wel enig ver-
gelijkend warenonderzoek gedaan tus-
sen Oost- en West-Europese steden en 
stadsregio’s. De insteek was dan meest-
al om in het oosten te leren van het wes-
ten. De ontwikkelingen in het voorma-
lige Oostblok gaan echter dermate rap 
en spontaan dat het tijd wordt om de ca-
mera om te draaien: Wat kunnen wij in 
Nederland leren van het Laboratorium 
Oost-Europa? 

Eén van die leerzame gebieden in het 
oosten is de Silezische Metropool. Dit 
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is een sterk verstedelijkt gebied rond 
Katowice en Gliwice in het zuiden van 
Polen. Deze metropool heeft meer in-
woners dan bv. de regio’s Warschau, 
Praag of Wenen en ziet zichzelf als de 
langzaam ontwakende hoofdstad van 
Midden-Europa. Het kerngebied is in 
oppervlak en inwonertal vrijwel gelijk 
aan onze Noord- of Zuidvleugel. Maar 
geen één van de deelnemende gemeen-
ten overschrijdt de grens van 350.000 
inwoners. Over Borrowed Size gespro-
ken!

Het kerngebied is nu explosief in 
ontwikkeling. Katowice heeft de snelst-
groeiende luchthaven van Polen, het 
hoofdstation wordt ingrijpend verbouwd 
en er is een zeer fi jnmazig wegennet-
werk op de middenschaal. Soms puur 
als snelweg vormgegeven, dan als regi-
onale weg, even verder als multifunctio-
nele stadsstraat, met alle mogelijke tus-
senvormen en zeer fl uïde wisselend. Een 
praktische en kosten effi ciënte aanpak. 
Dit middengrid is de laatste jaren sterk 
vernieuwd, en vormt zo de robuuste 
backbone van verdere ruimtelijke inte-
gratie en economische ontwikkeling. 

Typerend voorbeeld: Al ruim 100 jaar 
functioneert de Tramwaje Slaskie, een 
regionaal tramnet dat met 26 lijnen 13 
steden 24/7 verbindt. Dit net was nooit 
tot stand gekomen als het niet bottom-
up gegroeid was: Afzonderlijke gemeen-
ten die elk hun eigen lijntje begonnen. 
Vanuit locale urgentie werd zo gebouwd 
aan regionale cohesie. Voordeel van die 
aanpak was dat er daadwerkelijk iets 
gebeurde; de nadelen zijn echter ook 
zichtbaar: Een ratjetoe aan materieel, 
verschillende spoorbreedtes, het ont-
breken van enkele cruciale links en een 
voortdurend gebrek aan fi nanciering en 
onderhoud. 

Het systeem wordt echter nog altijd 
zeer intensief gebruikt en er is nu einde-
lijk één regionale beheerder.

We kunnen dus iets leren van Sile-
zië. Maar wat precies die lessen zijn en 
hoe we die in onze eigen praktijk zouden 
kunnen inzetten vraagt een vergelijken-
de studie. 

We beginnen met het defi niëren en 
identifi ceren van dit ruimtelijk-organi-
satorische middengrid, zowel hier als 
daar. We hanteren hierbij meerdere 
innovatieve en objectieve methodes om 
netwerken te analyseren. 

Vervolgens inventariseren welke so-
ciaal-economische programma’s dit me-
tropolitane netwerk in beide metropolen 
en in diverse contexten weet te genere-
ren.  

We presenteren daarmee een staal-
kaart van ruimtelijke projecten in Sile-
zië die aantonen dat een minder hiërar-
chische, maar meer fl uïde benadering 
van het middengrid een enorme verrij-
king van het grootstedelijke leven kan 
betekenen. En we laten al ontwerpend 
zien hoe je daar ook in de Deltametro-
pool invulling aan zou kunnen geven. 

Wie wil meehelpen dit onderzoek van 
de grond te krijgen?

Danny Edwards [Amsterdam, 1961] is 
als stedebouwer sinds jaar en dag 
gefocust op de bestaande stad. De 
poëzie van het stadsleven ruimte 
voor ontplooiing bieden in projecten 
van beton en asfalt is zijn passie. Hij 
stelt daarbij centraal dat grondige 
kennis van de grammatica van het 
stratennetwerk een onmisbare factor 
is voor het vinden van sociaal-
economisch duurzame oplossingen. 
Danny Edwards heeft drie kinderen, 
rijdt motor en is supporter van de 
mooiste voetbalclub ter wereld. 
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Nu het Randstadconcept, met twee mainports, na meer dan 
een halve eeuw wordt verlaten en de Brainport een nieuwe 
plek moet vinden in de ruimtelijke en economische ‘Driehoek’, 
stellen wij voor het Zuidelijk perspectief centraal te stellen in 
het ontwerpend onderzoek. Centraal staat de vraag: welke 
nieuwe kansen biedt het Zuidelijk perspectief voor het denken 
over en ontwerpen aan de ruimtelijke en economische struc-
tuur. 

Nederland: Het zuidelijke 
perspectief                

Jeroen Saris, Jaap Modder & 
Wouter Veldhuis 

De technologische kenniseconomie 
en de hightech maakindustrie behoren 
tot de snelst groeiende economische sec-
toren in Nederland en hebben ook op de 
lange termijn nog veel groeipotentieel. 
Het in Veldhoven gevestigde ASML is 
hiervan een goed voorbeeld. Na de start 
van het bedrijf in 1984 is het snel uitge-
groeid tot één van de belangrijkste spe-
lers in de halfgeleiderindustrie met een 
jaaromzet van 5,2 miljard euro. Net als 
ASML is veel bedrijvigheid uit de tech-
nologische kenniseconomie gevestigd in 
de Eindhovense regio, in de regionale 
planning beter bekend als de Brainport.

Door de concentratie van de techno-
logische kenniseconomie en de hightech 
maakindustrie in en rondom Eindhoven 
verschuift het ruimtelijke en economi-
sche krachtenveld, dat zich de afgelopen 
eeuw vooral in de Randstad ontwikkelde 
rondom de Rotterdamse haven en Schip-
hol, de twee belangrijkste toegangspoor-
ten naar de rest van de wereld. De grote 
vraag is welk effect de opkomst van 
de Brainport op de constellatie van de 

Randstad heeft. Is het mogelijk om een 
nieuw ruimtelijk en economisch model 
te vinden dat in de toekomst mee kan 
spelen met de belangrijkste Global Me-
tropolitan Regions?

Welke nieuwe kansen biedt het Zui-
delijk perspectief voor het denken over 
en ontwerpen aan de ruimtelijke en 
economische structuur van de techno-
logische kennis¬economie en hightech 
maakindustrie voor de Nederlandse 
polycentrische metropool in wording en 
zijn positionering in de Europese con-
text?

Het Zuidelijk Perspectief
Het ontwerpend regionaal onderzoek 

is toegespitst op dat wat nieuw is: de 
erkenning dat de Brainport essentieel 
is voor de verdere ontwikkeling van de 
Randstad tot een concurrerende poly-
centrische metropool. Wij stellen het 
Zuidelijk perspectief centraal en verken-
nen de consequenties van dit nieuwe ge-
zichtsveld door middel van ontwerpend 
onderzoek. Centraal staat de vraag:  
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welke nieuwe kansen biedt het Zuide-
lijk perspectief voor het denken over en 
ontwerpen aan de ruimtelijke en econo-
mische structuur van de technologische 
kenniseconomie en hightech maakin-
dustrie voor de Nederlandse polycentri-
sche metropool in wording en zijn positi-
onering in de Europese context?

Het zuidelijk perspectief levert drie 
nieuwe gezichtspunten op:

1. Het Zuidelijk Perspectief  geeft een 
groter gewicht aan de kennis en high-
tech maakindustrie

2. Binnen de kennis-as Amsterdam 
- Utrecht - Den Bosch - Eindhoven met 
haar uitlopers naar Leiden en Wagenin-
gen krijgt de functionele interactie en 
de clustervorming een veel zwaarder ac-
cent

3. De  ‘Europese’  ligging van de 
Brainport biedt een veelvoud aan kan-
sen om de perifere ligging van de Rand-
stad (Haven en Schiphol) in Europa op 
te heffen en middels relatief lichte in-
grepen de verbindingen met Düsseldorf 
en Brussel aanzienlijk te verbeteren

Attractieve Metropool
De Attractieve Regio wordt in dit 

ontwerpend onderzoek opgevat als een 
nieuw soort metropool, in wording, die 
vraagt om een ‘constructieve’ benade-
ring. Daarmee bedoelen we dat de attrac-
tieve metropool, als deze ontstaat, vorm 
gegeven zal worden door maatschappe-
lijke krachten en politieke krachten die 
de dynamiek van de samenleving weten 
aan te wenden als hefboom. Ontwerp 
kan daarvoor een belangrijk instrument 
zijn. Er is politieke wil voor nodig om 
in de wereldtop van de kenniseconomie 
te kunnen meedoen en daarnaast zijn 
er vormen voor nodig die passen bij de 
ruimtelijke werkelijkheid en de politie-
ke en maatschappelijke verhoudingen 
van Nederland.

Adaptief ontwerpend onderzoek
Het project verloopt in drie fasen: em-

pirie, ontwerp en debat. Bestuurskun-
dig volgen wij het principe van variatie 
en selectie. In de ontwerpwereld  heet 
dat een adaptief ontwerpend onderzoek, 
conform de aanpak die in het kader van 
het IPDD is ontwikkeld. 

Design as politics
Het onderzoek plaatst zich nadruk-

kelijk buiten het REOS traject dat op dit 
moment wordt opgestart door de Minis-
teries van EZ en IenM, de Noordvleugel, 
Zuidvleugel en Brainport. Hierdoor ont-
staat de vrijheid om vooruit te lopen op 
de bestuurlijke werkelijkheden en van-
uit een onafhankelijke positie te laten 
zien wat ontwerp bij kan dragen aan het 
aanscherpen van de regionale politieke 
agenda. Het proces krijgt een sterk in-
teractief gehalte. In elke fase van het 
project zal op verschillende manieren, 
en in oplopende mate van intensiteit, 
interactie plaatsvinden met de ‘triple 
helix’ van bedrijfsleven, kennisinstel-
lingen en bestuur. Daarnaast zal de pu-
blieke discussie gezocht worden met ge-
interesseerde burgers en de vakwereld. 
Gedurende het proces zal met artikelen 
in kranten en sociale media, blogs en 
twitter, een discussie in bredere kring 
worden gestimuleerd. De doelgroep voor 
de discussie bestaat op de eerste plaats 
uit sleutelpersonen uit bedrijfsleven, 
overheid, politiek en vakwereld. h

Jeroen Saris, oprichter de Stad 
bv, auteur van de Grenzeloze regio, 
Regionale samenwerking, Het Metro-
politane Debat, voormalig bestuurder 
Regio Amsterdam.
Jaap Modder, oprichter Brainville, 
Partner BCI, Hoofdredacteur S+RO, 
voorheen voorzitter Stadsregio Arn-
hem Nijmegen.
Wouter Veldhuis, MUST Stedenbouw, 
docent Academie van Bouwkunst Rot-
terdam, auteur van vele studies over 
regio’s.

METROPOLITANE ONTWIKKELING IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF
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Brabant heeft de ambitie om tot de Europese top van ken-
nis- en innovatieregio’s te behoren.  

Een kwestie van princi-
pes: Sturing binnen een 
polycentrisch stedelijk 
netwerk    Tim van der Avoird

Om dit waar te maken, is het no-
dig het stedelijk netwerk in Brabant 
te ontwikkelen tot een samenhangend 
netwerk van elkaar aanvullende steden 
met een goed vestigings- en leefklimaat. 
Maar hoe stuur je daarop in een netwerk 
van min of meer gelijkwaardige steden? 
Inspiratie uit de Portland metropolitan 
area helpt de Brabantse steden om in 
een lichte bestuurlijke samenwerking 
de juiste keuzes te maken op basis van  
richtinggevende principes.

Brabant groeide als een traditioneel 
agrarische provincie op de vleugels van 
de industriële revolutie uit tot een ge-
mengd geïndustrialiseerd en agrarisch 
landsdeel. Ook kent de provincie een 
relatief hoog aantal kennisinstellingen, 
voortgekomen uit de oprichting van ka-
tholieke onderwijsinstellingen aan het 
begin van de twintigste eeuw. Inmid-
dels heeft Brabant zich opgewerkt tot 
de tweede economie van Nederland, na 
de Randstad. Brabant is volgens het Re-
gional Innovation Scoreboard een inno-
vation leader. Hoewel maar 15 procent 
van de Nederlanders in Brabant woont, 
wordt 33 procent van de Nederlandse 
private R&D-investeringen in de pro-
vincie gedaan. 

Brabant realiseert zich echter dat 

de spelregels in de mondiale economie 
drastisch zijn veranderd. De economie 
van de toekomst is er een van sterke 
regio’s met stedelijke agglomeraties 
en netwerken. In 2001 beseften de vijf 
grootste Brabantse steden (Eindhoven, 
Tilburg, Breda, Den Bosch en Helmond) 
dat zij ieder voor zich als steden te klein 
zijn om op Nederlandse of  Europese 
schaal het verschil te maken. Samen 
met de provincie werd een bestuurlijke 
samenwerking opgezet: BrabantStad. 
De samenwerking stond eerst in het te-
ken van een gezamenlijke lobby, maar 
kende later ook een gezamenlijk inves-
teringsprogramma waarbij geïnvesteerd 
werd in individuele projecten in de vijf 
steden.

Inmiddels staat de versterking van 
het stedelijk netwerk hoog op het prio-
riteitenlijstje van BrabantStad. Uit een 
analyse van de positie van BrabantStad 
in internationaal perspectief is gebleken 
dat het netwerk agglomeratiekracht 
verliest ten opzichte van andere ag-
glomeraties. Ook is de (interne en ex-
terne) bereikbaarheid van het netwerk 
onder de maat en ligt er een opgave 
om de aantrekkingskracht van de ste-
den te vergroten. Dit besef heeft geleid 
tot een gezamenlijke en gedeelde visie 
op het stedelijke netwerk: Brabant als 
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top kennis- en innovatieregio verster-
ken door het ontwikkelen en met elkaar 
verbinden van economische toplocaties, 
hoogstedelijke zones en (multimodale) 
knooppunten in Brabant, zodat een 
complementair stedelijk netwerk en een 
robuust en effi ciënt verkeer- en vervoer-
systeem ontstaat.

Dat zijn mooie woorden op een hoog 
abstractieniveau, maar hoe krijg je het 
in een licht bestuurlijk netwerk als Bra-
bantStad voor elkaar dat partijen zich 
naar deze visie gaan richten? In de zoek-
tocht naar een uitvoeringsstrategie van 
deze visie werd inspiratie gevonden in 
een aanpak binnen Greater Portland aan 
de westkust van de Verenigde Staten. 
In die aanpak nodigt de metropolitane 
overheid aan de hand van met elkaar op-
gestelde richtinggevende principes par-
tijen uit om homegrown solutions aan te 
dragen die zorgen voor een versterking 
van de metropoolregio op het gebied van 
binnensteden, economische vitaliteit, 
vervoer en natuurontwikkeling.We heb-
ben onze eigen visie vertaald naar rich-
tinggevende principes, waarbij een focus 
ligt op het (inter)nationale en Brabantse 
schaalniveau rond drie thema’s: de vi-
taliteit van toplocaties voor bedrijven 
uit de topsectoren, de aantrekkelijkheid 
van de stedelijke centra en de aanwezig-
heid van metropolitane voorzieningen 
voor het stedelijk netwerk. 

Voor elk thema zijn een vijftal prin-
cipes geformuleerd. Voor economische 
vitaliteit gaat het om onder meer de vol-
gende principes:

● Sluit aan bij economisch cluster-
beleid zoals het topsectorenbeleid van 
het Rijk en het Brabantste clusterbeleid

● Stimuleer de combinatie van 
kennisintensieve ontwikkeling en ‘pro-
ductie’ van diensten en producten bin-
nen één gebied 

● Zorg voor locaties die een hoge 
toegevoegde waarde hebben binnen het 

netwerk vanuit het oogpunt van samen-
hang en complementariteit 

● Zorg voor multimodale ontslui-
ting

Veel van de geformuleerde principes 
zijn niet nieuw. De geformuleerde zin-
nen maken eenvoudig inzichtelijk wat 
de principes achter de ontwikkeling van 
het netwerk zijn. De kracht zit in de com-
binatie van principes. Vooral ontwikke-
lingen die hoog scoren op een combinatie 
van principes leveren een hoge bijdrage 
aan de ontwikkeling van het netwerk. 
Een ander aantrekkelijk aspect van het 
werken met principes is dat ze iets zeg-
gen over het (gewenste) wat, maar niks 
over het hoe. Het staat eenieder vrij om 
daar, in lijn met de principes, zijn eigen 
invulling aan te geven.

De principes vormen inmiddels een 
goede basis om met andere partijen 
dan overheden te spreken over de ont-
wikkeling van het stedelijk netwerk in 
Brabant en welke bijdragen zij daarin 
kunnen en willen leveren. Als overhe-
den gebruiken we de principes zelf om 
richting te geven aan onze eigen beleids-
ontwikkeling, bijvoorbeeld op deelterrei-
nen als OV en water, of om prioriteiten 
te stellen binnen lopende plannen of 
projecten. Een uitdaging blijft wel hoe 
je partners kunt mobiliseren om met 
de principes te werken: hoe zorg je voor 
commitment en selectiviteit?  Hoe orga-
niseer je de samenwerking als het gaat 
om meerjarige investeringen?

Meer info via www.brabantstad.nl. 

Tim van der Avoird is ruimtelijke 
strateeg bij de provincie Noord-
Brabant. Hij treedt op als ruimtelijk 
adviseur van het stedelijk netwerk 
BrabantStad en is betrokken bij 
het opstellen van de Ruimtelijk-
Economische OntwikkelStrategie 
voor de Noordvleugel, Zuidvleugel en 
Brainport-regio Eindhoven.

METROPOLITANE ONTWIKKELING IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF
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De metropool is continu in 
verandering, op weg naar nieuwe 
verhalen, nieuwe gebruiken en 
nieuwe functies.
Hoe ziet de stad van de toekomst 
eruit? Wat zijn de verschillende 
milieus die hier een plek in krijgen en 
hoe worden deze vormgegeven en 
ingepast? Wat voert de boventoon: 
visie, of instrumenten?
Locatie: Expo (1e etage)

NIEUWENIEUWENIEUWENIEUWE
STEDELIJKE
VITALITEIT
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De omgevingswet: 
One size fits all? 

Eric Smaling 

De Omgevingswet moet het pièce de resistance worden van 
minister Schultz van Haegen. Er is veel en, voor de rela-
tieve buitenstaander, ingewikkelde wetgeving op het gebied 
van ruimtelijke ordening en op zich is er dus niets op tegen 
om dit tegen het licht te houden. We moeten immers ook 
een keer van die Crisis- en herstelwet af. Maar voordat de 
Tweede Kamer een oordeel velt over deze wet, moet alle des-
kundigheid gemobiliseerd en benut zijn.

Waar de interesse van de gemiddelde 
burger in een Omgevingswet misschien 
niet verder reikt dan het wel of niet 
vergunningplichtig zijn of de mogelijk-
heid hebben ergens beroep of bezwaar 
tegen aan te tekenen, ziet de ingewijde 
er reikhalzend naar uit: de Omgevings-
wet. Naar alle waarschijnlijkheid zal 
de Tweede Kamer de behandeling van 
deze wet na het komende zomerreces ter 
hand nemen. Gezien de reikwijdte van 
het wetsvoorstel moeten de kamerleden 
hun oor op meerdere plaatsen te luiste-
ren leggen in de samenleving om tot een 
afgewogen oordeel te komen. Het gaat 
namelijk over de instrumenten die be-
palen hoe een land, waar gemiddeld drie 
personen op het oppervlak van een voet-
balveld wonen, er in de toekomst uit zal 
zien. Het risico bestaat dat de nadruk 
vrij snel zal komen te liggen op de in-
strumenten: het bestemmingsplan, met 
of zonder nieuwe naam, de zienswijze, 
de voorkeursbeslissing, het al dan niet 
zaken opnemen in algemene maatrege-
len van bestuur of ministeriële regelin-
gen, het gesteggel welke bestuurslaag 
waar over gaat. 

Ik denk dat voorafgaand aan deze 
discussie wij met vergrootglazen van 
verschillende sterkte ons land zullen 
moeten afspeuren om relevante patro-
nen per regio goed in de vingers te krij-
gen. 

Het succes van een maatschappij 
stoelt voor een niet onaanzienlijk deel 
op tevredenheid met en betrokkenheid 
bij de directe woonomgeving. Dat kan 
op het woongenot van een wijkje betrek-
king hebben, maar ook op iets groters 
en algemeners als ‘de uiterwaarden’. De 
ruimtelijke uitdagingen zijn groot, met 
dorpen die hun laatste school moeten 
sluiten, plattelandsgemeenten waar de 
krimp toeslaat of toe zal slaan en aan 
de andere kant de magneetfunctie die 
de Randstad en steden als Groningen en 
Nijmegen hebben op jongeren. 

Een zinvolle discussie voorafgaand 
aan de behandeling van de Omgevings-
wet zou moeten gaan over de schaarse 
vierkante kilometers van Nederland. 
Het land heeft daarbij een ruimtelijke 
typering nodig op zaken als groei/neu-
traal/krimp, op de nabijheid van grote 
kernen/steden en op confl icterend land-
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gebruik (landbouw + industrie + ver-
keer/Natura-2000 gebieden; outletcen-
tra in het weiland/winkelleegstand in 
het centrum; luchthavens, goederentrei-
nen, windmolenparken/geluidsoverlast 
cq. planschade voor omwonenden). Vra-
gen die we ons kunnen stellen zijn:

1. Hoe ziet het grondgebruik er thans 
uit? Waar komen we vandaan en waar 
gaan we heen, afgaand op verwachte 
demografi sche ontwikkelingen en daar-
mee samenhangende woon- en recrea-
tiebehoefte en mobiliteit?

2. Hoe ziet de grondexploitatie van 
de toekomst eruit? Hoe actief moet een 
overheid nog willen zijn op de grond-
markt? 

3. Hoe zijn vraag naar en aanbod van 
koop/huurwoningen, winkels, kantoren 
en bedrijventerreinen beter met elkaar 
in overeenstemming te brengen dan de 
afgelopen jaren het geval is geweest?

4. Waar moet de overheid sturen op 
ruimtelijke kwaliteit en waar kun je het 
overlaten aan burgerinitiatief (of een 
mengvorm)? 

5. Welke wettelijke instrumenten 
zijn nodig? Wat functioneerde goed en 
wat niet? Hoe verhouden ‘snel’ en ‘zorg-
vuldig’ zich tot elkaar in de wetgeving?

Kortom: de instrumentenvraag komt 
pas aan het eind. We moeten eerst de 
stedelijke en landelijke verscheidenheid 
goed in de vingers hebben. Een induc-
tieve werkwijze, aan de hand van veel 
cases, moet vooraf gaan aan het debat 
over generieke wettelijke instrumenten. 
Bijvoorbeeld door te leren van de P-10 
gemeenten, de tien plattelandsgemeen-
ten met het grootste oppervlak en met 
tientallen kernen (Bronckhorst, Borger-
Odoorn, Hollands Kroon, Sluis). Welke 
ruimtelijke uitdagingen kennen zij en 
hoe pakken zij dit op? Moet Zeeland 
het Florida (voor ouderen) van de toe-
komst worden? Wat zijn de risico’s dat 
de schoonheid van de Hondsrug straks 
abrupt gescheiden wordt van de troos-

teloosheid van de Veenkoloniën die vol 
komen te staan met windmolens? Welke 
ruimtelijke impulsen heeft Oost-Gro-
ningen nodig opdat het geen armoede-
regio wordt? Hoe kunnen de Parkstad-
gemeenten meer profi teren van de 
nabijheid van Maastricht en Aken? Wat 
is het relatieve belang van Waterland, 
Twiske, Spaarnwoude, Amsterdamse 
Bos, Oudekerkerplas, Gaasperplas en 
Diemerbos voor Amsterdammers? Heb-
ben Rotterdammers straks geen gie-
rend gebrek aan groen na aanleg van 
de Blankenburgtunnel, het voltooien 
van de A4 door Midden-Delfl and en het 
verder volplempen van Ridderkerk en 
Barendrecht met gatenkaas-achtige be-
drijventerreinen?

Een Omgevingswet die gestoeld is 
op de grote, verzamelde kennis in Ne-
derland over ruimtelijke ordening, kan 
succesvol zijn. Gezien onze historie op 
dit vakterrein moeten we die kans niet 
laten lopen. Sinds minister Dekker valt 
het woord ‘ondernemer’ mij iets te vaak 
als het over ruimtelijke ordening gaat. 
Ruimtelijke ordening is een kunstvorm 
en kun je maar tot op zekere hoogte 
overlaten aan marktkrachten. Als we 
de kans laten lopen de Omgevingswet 
te behangen met onze verzamelde ken-
nis en creativiteit, wordt Nederland één 
grote ‘not in my backyard’. 

NIEUWE STEDELIJKE VITALITEIT

Eric Smaling (1957) studeerde bodem-
kunde aan de Universiteit Wagenin-
gen en promoveerde op het thema 
Bodemvruchtbaarheid in Afrika. Hij 
werkte in de jaren 80 in Indonesië 
en Kenia en daarna bij (de voorlop-
ers van) Alterra. Vanaf 1998 was hij 
hoogleraar bodemkunde (Wagenin-
gen) en duurzame landbouw (Twente). 
Vanaf 2007 was hij voor de SP lid van 
de Eerste Kamer en sinds 2013 van de 
Tweede Kamer. Zijn portefeuilles zijn 
energie, milieu, water, ruimtelijke or-
dening en ontwikkelingssamenwerking.
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“De stad wordt de eerste tijd nog versperd door honderd 
grenzen. Maar er komt een dag waarop de poort, de kerk, die 
de grenzen van de buurt vormden, onverhoeds centrum zijn 
geworden. Nu wordt de stad een labyrint. Straten waarvan 
men dacht dat ze ver uit elkaar lagen, worden door een hoek 
aan elkaar gekoppeld.” (Stadsgezichten, Walter Benjamin)

Making vitality 21st 
century

Stephan Sliepenbeek 

De metropoolregio is een veerkrach-
tig organisme. Zij heeft  altijd  antwoord 
gegeven op trends en bewegingen bin-
nen het sociale, politieke en  het ruimte-
lijke domein. Ook nu en in de toekomst 
zal de regio weer een antwoord weten te 
vinden op nieuwe ontwikkelingen. Maar 
dit niet zonder hulp van visies die rich-
ting geven aan de trends die de stad van 
de toekomst zullen vormen. Eén van de 
voornaamste kwaliteiten is de diversi-
teit aan dynamiek  en de verwevenheid 
van deze verschillende systemen. Een 
waarborging van deze diversiteit en de 
onderlinge kruisbestuiving staat van-
daag de dag onder druk. 

Met de opkomst van de industriële 
revolutie is er een begin gemaakt met 
het verplaatsen van productie naar bui-
ten de stad. De oorzaak daarvan lag 
mede daarin dat de productie  veel over-
last veroorzaakte in de vorm van geluid 
en stank. 

Gedurende de daaropvolgende mo-
dernistische  golf, met zijn bijbehorende 
functiescheiding, heeft de vermenging 
tussen produceren en wonen binnen een 
milieu nog verder bemoeilijkt. 

Tel daarbij op de enorme regelzucht 
van de afgelopen 20 jaar en je kan con-
stateren dat het maken van produc-
ten vrijwel onmogelijk is geworden in 
stedelijke (woon)milieus. De daarbij 
behorende dagelijkse dynamiek  werd 
grotendeels vervangen door retail, ho-
reca, sociale voorzieningen en deels door 
functies die gerelateerd waren aan vrije 
tijdsbesteding. 

Maar de afgelopen jaren zien we, 
mede onder invloed van de crisis,  daarin 
een verandering. Als gevolg van de  op-
komst van het internet, de nieuwe eco-
nomische realiteit waarin we niet meer 
uit kunnen gaan van grote groeicijfers, 
schaarste in grondstoffen en  prijsstij-
gingen in transport, dat  retail verdwijnt 
uit het straatbeeld. Plinten in multi-
functionele buurten komen leeg te staan 
en worden monofunctioneel. De daarbij 
behorende dynamiek, veiligheid  en soci-
aal bindende factoren verdwijnen. 

Een ander fenomeen is de grote leeg-
stand van kantoorgebouwen. Door over-
productie van kantoorgebouwen, het 
nieuwe werken en een veranderende 
dienstensector staan veel kantoren leeg. 
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Kijkend naar de ontwikkelingen zullen 
deze in de toekomst  niet meer op de 
traditionele manier gebruikt worden. 
De geografi sche positionering is vaak 
geconcentreerd rond regionale openbaar 
vervoersknooppunten en zijn nu nog mo-
nofunctioneel geprogrammeerd.  Denk 
hierbij aan de omgeving van Sloterdijk 
en Hoofddorp.

Als reactie op de globalisering en 
de daarbij behorende identiteitsloze en 
winst maximaliserende producten, zien 
we dat de consument op zoek gaat naar 
alternatieven. Lokale producten winnen 
aan populariteit. De opkomst van de su-
permarkt MARQT is daar een voorbeeld 
van. In deze supermarkt worden voorna-
melijk regionale producten aangeboden.

Ook zie je dat het personifi ëren 
van producten opkomt. Zo kan je op de 
website van Adidas zelf je schoen sa-
menstellen zodat je een eigen uniek 
ontwerp krijgt. Een ander voorbeeld is 

de opkomst van de website ETSY. Hier 
worden producten aangeboden die vaak 
door middel van handwerk geprodu-
ceerd worden en waarbij ieder artikel 
een unica is. Tegelijkertijd  zie je ook 
een herwaardering van de ambachten 
en de nieuwe ambachten. Getuige het 
laatst gehouden symposium “Naar een 
toekomst voor het ambacht“ d.d. 27-05-
2014 in Pakhuis de Zwijger en het aan-
sluitende “Festival Ambacht in Beeld”, 
dat van 30 mei t/m 1 juni 2014 in Am-
sterdam-Noord werd gehouden. 

Door deze ontwikkelingen met elkaar 
te verbinden ontstaat er de mogelijkheid  
rond knooppunten nieuwe interactiemi-
lieus te creëren waarbinnen het wonen 
en maken samenkomen. Op deze manier 
blijft de, voor de metropoolregio, essen-
tiële waarde van  diversiteit aan dyna-
miek en hun onderlinge verwevenheid 
gegarandeerd.

Stephan Sliepenbeek is eigenaar van 
Buro Ruimte. Buro Ruimte is een multi-
disciplinair ontwerpbureau dat ste-
denbouw, openbare ruimte, interieur 
en kunst combineert. Vanuit een con-
ceptuele benadering ontwikkelt Buro 
Ruimte visies en ontwerpen waarin de 
ruimtelijke ervaring centraal staat, 
dit in relatie tot de gebruiker en de 
ruimtelijke context.
Stephan Sliepenbeek studeert op 
dit moment af aan de Academie van 
bouwkunst op het onderwerp trans-
formaties van binnenstedelijke gebie-
den tot woon-/maakmilieus.
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Kennisintensieve bedrijven cluste-
ren in stedelijke regio’s vanwege de ag-
glomeratie- en urbanisatievoordelen die 
daar te halen zijn. Ook binnen deze ste-
den en regio’s is er sprake van concen-
tratie van bedrijven op specifi eke loca-
ties door de aanwezige locatiefactoren. 
De kennis- en diensten-economie vraagt 
om andere vestigingsplaatsen dan de 
traditionele werklocaties die lange tijd 
leidend zijn geweest. 

Economische interactiemilieus
Interactiemilieus zijn gebieden met 

voorzieningen voor ontmoeting tussen 
personen en voor uitwisseling van goe-
deren, kapitaal en/of informatie (Mau-
rits de Hoog in ‘De Hollandse Metropool’ 
(2012). In de kennis- en dienstenecono-
mie is interactie en uitwisseling van in-
formatie en kennis een belangrijke voor-
waarde voor economische ontwikkeling. 
Deze interactie betreft zowel de ‘local 
buzz’ als de ‘international pipelines’, zo-
als onder meer door Bathelt et al. (2004) 
is beschreven. Economische interactie-

milieus zijn de locaties die ruimtelijke 
maar ook organisatorische en instituti-
onele factoren bevatten die de interactie 
bevorderen. Op basis van onderzoek heb 
ik hierin vier typen onderscheiden:

I. Centrumgebieden
Binnensteden zijn door hun concen-

tratie aan mensen, bedrijven en voorzie-
ningen bij uitstek een plek voor ontmoe-
ting en uitwisseling. Vanuit historische 
ontwikkeling is de binnenstad van ouds-
her de plek waar veel bedrijven zitten. 
Van belang is verder dat een concentra-
tie van bedrijven aantrekkend werkt en 
dat er in de binnenstadstructuur ont-
moetingsplekken aanwezig zijn.

II. (Internationale) Knooppunten
Knooppunten van infrastructuur en 

dan met name die van internationale 
verbindingen zijn de plekken waar in-
ternationale kantoren hun manage-
ment- en salesfuncties vestigen. De 
mogelijkheden voor (internationale) 
uitwisseling zijn hier het grootst. Vooral 
de intercontinentale luchthavens zijn de 

Metropolitane regio’s zijn pieken van economische activi-
teit in een geglobaliseerde wereld. Ook binnen deze regio’s 
concentreren bedrijven op specifi eke locaties: de kenniseco-
nomie vraagt om specifi eke interactiemilieus, waarbij de 
voorkeur voor type milieu afhankelijk is van de bedrijfsacti-
viteit. Door te denken in en ontwerpen aan economische in-
teractiemilieus, kunnen metropoolregio’s hun economische 
concurrentiekracht versterken. 

Ontwerpen aan econo-
mische interactiemilieus

Mattijs van ‘t Hoff
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locaties waar multinationals zich vesti-
gen, maar ook rondom de continentale 
luchthavens en HSL-stations vormen 
zich internationale interactiemilieus.

III. Innovatielocaties
De ‘science campus’, het ‘research 

park’, en het ‘innovation district’: het 
zijn de locaties van onderzoek en ont-
wikkeling van nieuwe kennis en ideeën. 
Veelal gelegen in de luwte van de stede-
lijke dynamiek, en in een groene setting, 
zijn deze locaties de plek waar de kruis-
bestuiving en interactie tussen kennis 
en onderzoek het grootst is vanwege 
‘knowledge spillovers’ en onderlinge sa-
menwerking. 

IV. Maak- en Creatieve Districten
Ontwerpers, ambachten, en de nieu-

we maakindustrie (o.a. 3D-printing) zijn 
onderdeel van de creatieve kennisecono-
mie. Voor dit type bedrijven is het van 
belang dat ze zowel lokale onderlinge 
contacten hebben, als ook internationale 
netwerken voor inspiratie en trendwat-
ching. Een kosmopolitische sfeer is een 
vereiste, vooral stedelijke en transfor-
matiegebieden (‘creative factories’ en 
culturele broedplaatsen).

Ontwikkeling van economische in-
teractiemilieus is niet vanuit een tabula 
rasa situatie te starten, maar zal van-
uit bestaande structuren, plekken en 
locaties doorontwikkeld moeten worden. 
Van belang hierbij zijn al aanwezige in-
stituten, bedrijven en plekken die kan-
sen bieden om uit te bouwen tot inter-
actiemilieus. Vanuit deze kiem kan de 
ruimtelijke structuur worden geoptima-
liseerd parallel aan de ontwikkeling van 
de niet-fysieke factoren.

Discussie
Focus op vestigingsplaatsfactoren 

van bedrijven is van belang om de eco-
nomische concurrentiekracht van de 
metropoolregio’s te versterken. Niet 
alleen factoren als opleidingsniveau, 
woonmilieu en bereikbaarheid bepalen 

de concurrentiekracht, het is nodig om 
interactiemilieus te stimuleren. Voor 
ontwikkeling in metropoolregio-ver-
band, zijn drie aspecten bepalend:

1. Regionale afstemming 
Op niveau van de metropoolregio zal 

er afstemming moeten plaatsvinden om 
te komen tot een samenhangend aan-
bod van economische interactiemilieus 
in de regio: geen onderlinge concurren-
tie maar een samenwerking om vanuit 
‘borrowed size’ te komen tot voldoende 
draagvlak. Dit vraagt om een sterke go-
vernance van de metropoolregio.

2. Differentiatie van milieus
Economische specialisatie leidt tot 

een eenzijdige economische structuur. 
De metropoolregio dient over voldoende 
variëteit in zijn structuur te beschikken 
om veerkrachtig te zijn bij economische 
schokken. Een differentiatie aan inter-
actiemilieus leidt tot een grotere diver-
siteit van de economie structuur, waar-
door ook ‘related variety’ kan ontstaan.

3. Ontwikkelen vanuit de kiem
Er moet gestuurd worden op de ont-

wikkeling van de plekken die de beste 
kansen hebben om zich te ontwikkelen 
tot een interactiemilieu. Een belang-
rijk aspect is de (bestaande) vestiging 
van instituten en bedrijven die als kiem 
kunnen fungeren om van daaruit een 
evolutionair traject te volgen. Deze loca-
ties zullen gestimuleerd moeten worden, 
niet vanuit een gebiedsontwikkelings-
perspectief (het vastgoed) maar vanuit 
het perspectief van een economisch in-
teractiemilieu (de kenniswerker).

Mattijs van ‘t Hoff is stedenbouw-
kundige en stadseconoom, werkzaam 
op het raakvlak van stedelijke 
ontwikkeling en economie. Hij werkt 
als ontwerper en onderzoeker zowel 
zelfstandig als met andere bureaus 
samen (o.a. Stipo).
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Er is een grote urgentie om de verbindingen tussen de ste-
delijke kennis- en diensten economie en de haveneconomie 
te versterken. Als we hierin slagen, dan kan Rotterdam niet 
alleen op papier, maar ook in het echt uitgroeien tot een 
echte innovatieve World Port City. Een dergelijk imago zal 
kenniswerkers en investeerders blijven aantrekken, wat 
uiteindelijk de beste garantie is voor een toekomstbesten-
dige ontwikkeling van haven en stad.

Plan van aanpak 
Rotterdam World Port 
City 

Martin Aarts & Menno Huijs

Doelstelling
In de concurrentiestrijd met andere 

Global city regions bij het aantrekken 
van binnenlandse en buitenlandse in-
vesteringen heeft Rotterdam een be-
voorrechte uitgangspositie. Rotterdam 
wordt in binnen- en buitenland door 
menigeen geassocieerd met één van de 
grootste en slimste wereldhavensteden 
ter wereld. Er zijn legio kansen om dit 
unieke onderscheidende profi el in de 
toekomst te versterken en te vernieu-
wen, en wel op zo’n manier dat én de 
weerbaarheid van de Rotterdamse eco-
nomie wordt verstevigd, én de aantrek-
kelijkheid van Rotterdam als stad om 
in te wonen en werken wordt vergroot. 
Eén van de belangrijke uitgangspunten 
daarbij is dat het haven- en maritieme 
cluster de stad nodig heeft om innovatie-
kracht te ontwikkelen. Of zoals dat heet 
in Rotterdam: “De stad kan niet zonder 
de haven, maar de haven kan ook niet 
zonder de stad”. Het gaat er nu om deze 

verbinding sterker te maken. Oftewel 
om regionale samenwerkingsverbanden 
te versterken, maar dan wel eerst en 
vooral met de betrokken partijen. 

De vraag die daarbij gesteld moet 
worden, is waarin deze regio excelleert 
op wereldschaal. Het verhaal van deze 
regio moet dus zowel overtuigend, ge-
loofwaardig als houdbaar zijn. Het gaat 
daarbij om een cluster van bedrijven, 
kennisinstituten en quality of life bin-
nen de regio, gekoppeld aan onze unieke 
infrastructuren. Hierbij wordt kennis 
niet alleen door individuele bedrijven 
geproduceerd, maar leidt deze kennis 
door interactie van de kenniswerkers in 
de regio door  diverse ontmoetingsplaat-
sen tot innovatie. 

Vervolgens gaat het om het benoe-
men van het merk “Rotterdam haven-
stad” als innovatief maritiem cluster.  
Daarbij moet duidelijk worden welke 
samenwerkingsverbanden kunnen wor-
den versterkt en waar de overheid kan 



41

NIEUWE STEDELIJKE VITALITEIT

meewerken aan het versterken van het 
succes. Steeds duidelijker is het, dat 
naast triple helix (bedrijven, onderwijs 
en overheid), de kenniswerkers op het 
gebied van innovatie, maar ook tech-
nisch personeel op het gebied van pro-
ductie een meer dan cruciale rol spelen 
in het succes van de regio.

Urgentie
Juist nu is er een grote urgentie om 

de verbindingen tussen haven en stad 
te versterken. Het huidige belang en de 
economische potentie van de 6 sterke 
Rotterdamse aan de haven gerelateerde 
sectoren (transport & logistiek, chemie, 
energie, maritiem, water & deltatech-
nologie, food) staat buiten kijf. Echter, 
de sectoren groeien de laatste jaren nog 
wel in productiviteit, maar veel minder 
in vernieuwing en werkgelegenheid. Dit 
komt doordat de meeste sectoren aan 
het einde zijn gekomen van hun zg. clus-
ter levenscyclus. Hiermee wordt bedoeld 
dat de sterke Rotterdamse sectoren al-
lemaal volwassen sectoren zijn.

Het huidige economische model is 
op termijn onhoudbaar. Dit vraagt om 
structuurveranderingen, oftewel een 
duurzame transitie. De Rotterdamse 
havenlogistiek en industrie zal moeten 
innoveren om in de toekomst de concur-

rentiestrijd met andere havens aan te 
kunnen. Innovatie heeft hier vooral be-
trekking op het verduurzamen, en daar-
mee vernieuwen, van de sterke Rotter-
damse sectoren. Om tot deze duurzame 
transitie te komen zijn  kennis, kunde 
en diverse diensten nodig die zich in de 
stad/regio bevinden. De innovatie op-
dracht vanuit de haven maakt het daar-
om noodzakelijk om de (economische) 
verbindingen tussen stad en haven op-
nieuw uit te vinden; het gaat om het 
zoeken naar de juiste strategische kop-
pelingen. Dat dit een reële mogelijkheid 
is, blijkt wel uit de diverse studies die er 
het afgelopen jaar in opdracht van de ge-
meente zijn uitgevoerd door de OECD, 
Smartport, TNO en de universiteit van 
Antwerpen. 

Het goede nieuws is dat zowel de 
stad als de haven hier beter van worden. 
De verwevenheid tussen stad en haven 
neemt toe en er ontstaat een ondeelbaar 
economisch systeem. De positieve spin 
off van de havenontwikkeling voor stad 
en regio groeit, de haven houdt haar 
sterke concurrentiepositie en stad en 
haven ontwikkelen en passant een in-
ternationaal onderscheidend imago met 
een sterk merk: Rotterdam World Port 
City.

ir. Martin Aarts was als stedenbouw-
kundige betrokken bij de wederop-
bouw van de Rotterdamse binnenstad. 
Vanaf 2004 als hoofd RO bij de uit-
voering van de Stadsvisie en recent 
verantwoordelijk voor de Q of L 
agenda van Rotterdam. 

Dr. Menno Huijs is gepromoveerd op 
het Nederlandse Mainportbeleid. Re-
cent werkzaam bij de gemeente Rot-
terdam, waar hij werkt aan de ontwik-
keling en uitvoering van strategieën 
om optimale synergie tussen stad en 
haven te creëren.
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Innovatieve transport-
vormen overbruggen
kloof  

Letty Reimerink

Innovatie wil niet altijd zeggen dat je iets heel nieuws hoeft 
te bedenken. Soms is de kunst om voor iets bestaands een
nieuwe toepassing te vinden. Dat deden ze in de Colombi-
aanse stad Medellin waar ze kabelbanen bouwden en zelfs 
een  roltrap in de openlucht om de armste wijken te ontslui-
ten. Voor wie deze nieuwe transportvormen vanuit een
kosten-batenanalyse bekijkt, valt de balans slecht uit. 
Echter, de symbolische waarde is indrukwekkend.

Een kabelbaan kan net zo goed be-
woners naar hun huis als wintersport-
toeristen naar de sneeuw vervoeren. 
En een roltrap brengt niet alleen shop-
grage dames in het winkelcentrum van 
Chanel naar Louis Vuitton maar ook de 
armste bewoners van de stad naar hun 
eenvoudige onderkomen tegen de berg-
helling. Met de twee kabelbanen, waar-
van de eerste in 2004 in gebruik werd 
genomen, en de openlucht roltrap, die in 
2012 offi cieel werd geopend, hebben op-
eenvolgende burgemeesters in Medellin 
internationaal naam gemaakt. Onlangs 
nog mocht Medellin gastheer zijn op het 
World Urban Forum, waar duizenden 
bezoekers van de gelegenheid gebruik 
maakten om een ritje in de kabelbaan of 
op de roltrap te maken.

Inmiddels worden echter ook de 
stemmen van de criticasters steeds lui-
der. Er wordt gesproken over prestige-
projecten, waarmee de burgemeesters 

vooral internationaal goede sier hebben 
gemaakt. Maar wat hebben deze innova-
tieve transportvormen nu concreet op-
geleverd? Medellin is nog steeds de stad 
met de grootste inkomensverschillen in 
Colombia. Uit diverse studies blijkt dat 
de economische impact verwaarloosbaar 
is. Alleen in de directe omgeving van de 
stations van de kabelbaan is iets meer 
bedrijvigheid ontstaan. Bovendien zijn 
zowel de kabelbaan als de roltrap niet 
echt vormen van massatransport en kun 
je vraagtekens zetten of de opbrengsten 
wel opwegen tegen de kosten. De roltrap 
kostte zo’n $ 5,5 miljoen en de kabelba-
nen kostten ieder zo’n $ 15 miljoen per 
kilometer.

De critici hebben een punt. Tegelij-
kertijd is echter ook heel goed zichtbaar 
welke positieve effecten de kabelbaan en 
vooral ook de roltrap wél hebben gehad. 
Wijken, die tot enkele jaren geleden zo-
wel letterlijk als fi guurlijk van de stad 
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waren afgesneden, horen er opeens weer 
bij. De bewoners worden voor het eerst 
gezien als volwaardige burgers. Ze tel-
len weer mee. Er wordt in ze geïnves-
teerd. Medellin maakte daarin radicale 
keuzes. Het meeste geld ging naar de 
armste wijken. Niet alleen in de vorm 
van nieuwe vervoersvormen, maar ook 
door te investeren in openbare ruimten, 
bibliotheken, scholen, ondersteuning 
van kleine ondernemers en allerlei so-
ciale projecten. Deze zijn vooral gericht 
op jongeren, om te voorkomen dat ze de 
makkelijke weg van de criminaliteit ver-
kiezen. Met het nieuwe transport werd 
ook letterlijk de weg geopend voor aller-
lei instanties die nu projecten in de wijk 
opzetten.

Het is nog te vroeg om echt te juichen. 
De meest fundamentele problemen van 
werkeloosheid, criminaliteit en illega-
liteit zijn niet van vandaag op morgen 
verdwenen. Er is meer nodig om de men-
sen economisch vooruit te helpen, jonge-
ren weg te houden van de verlokkingen 
van het snelle geld. Tegelijkertijd heb ik 
met eigen ogen gezien hoe trots de be-
woners zijn die rond de roltrap wonen. 
Ze noemen het een ‘cadeau’ en zelfs een 
‘uitvinding van God’. Economisch zijn 
ze er niet op vooruit gegaan, maar hun 
kwaliteit van leven is wel verbeterd. 
Zelf praten ze openhartig over de zware 
tijden in het verleden en ze zeggen let-
terlijk: ‘We hebben de meest vreselijke 
beproevingen gehad, maar we zijn er 
nog.’ Ze voelen zich weer veilig, komen 
vaker hun huis uit en zien de wijk op 
veel plaatsen veranderen. Voor het eerst 
komen er mensen uit andere delen van 
de stad en zelfs andere delen van de we-
reld naar hun wijk, een wijk waar vroe-
ger niemand durfde te komen. Vol trots 
laten ze de kabelbaan of de spectaculai-
re roltrap zien. Veel mensen die anders 
door ouderdom of gebreken aan huis ge-
kluisterd waren, kunnen weer op pad. 
Ze verdienen geen cent meer dan eerst, 

maar ze hebben hun waardigheid weer 
terug. Hoeveel is dat waard? Kun je dat 
in een kosten-batenanalyse uitdrukken?

In Nederland – natuurlijk niet te 
vergelijken met Colombia – wint de dis-
cussie over de gedeelde stad en de toene-
mende fysieke kloof tussen arm en rijk 
ook steeds meer terrein. Ook jongeren 
uit de Amsterdamse tuinsteden komen 
nauwelijks hun wijk uit en de A10 is een 
haast onneembare gevoelsmatige barri-
ère. Misschien kunnen wij op onze beurt 
nu wel iets leren van Colombia. Wellicht 
komt de kabelbaan uit Zwitserland via 
Colombia terug in Amsterdam en zwe-
ven jongeren uit de westelijke tuinste-
den straks samen met nieuwsgierige 
toeristen, architecten en stedebouwkun-
digen van over de hele wereld boven de 
A10 en laten ze met trots hun wijk zien.

Onderstaande (Engelstalige) fi lmpjes 
geven een aardig idee:

- http://youtu.be/UhhUCP7Ov24
- http://youtu.be/efUiHCsAv8Y

Letty Reimerink is (stads)psycholoog, 
procesbegeleider en onderzoeker. Ze 
werkt het liefst in stedelijke ontwik-
kelingstrajecten.
Daarnaast schrijft ze over steden, 
migratie en mondialisering. In 2008 
verscheen van haar het boek ‘Gren-
zenloos wonen - Europa verhuist’. 
Momenteel doet zij onderzoek naar 
de sociaal-economische effecten van 
de openlucht roltrap in Medellin
(Colombia).
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De overgangszone tussen stad en land 
wordt steeds belangrijker voor levering van 
groenblauwe diensten aan de stad en productie 
van lokaal voedsel en de wateropgave wordt 
in de lage deltametropool cruciaal. Wie is 
verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling 
van deze organisatorisch gefragmenteerde 
overgangsgebieden? Hoe kunnen nieuwe inzichten 
in waterbeheer gekoppeld worden aan ruimtelijk 
economische kansen van het oppervlaktewater, 
zoals recreatie, transport en drinkwater? 
Locatie: Workspace (2e etage)

LANDSCHAP,LANDSCHAP,LANDSCHAP,LANDSCHAP,LANDSCHAP,LANDSCHAP,
WATER EN
ECONOMIE
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Uit onderzoek blijkt dat onroerend goed dat langs een open 
ruimte of een park staat een meerwaarde heeft. In het naoor-
logse Nederland zien we echter nauwelijks woningbouw die 
aan parken grenst. Parken zijn vaak omzoomd met zware 
infrastructuur en bevinden zich langs sportvelden, kassen, 
bedrijventerreinen, weilanden en volkstuintjes en ze liggen 
in het geval van recreatieterreinen bijna altijd op grote af-
stand van het stedelijk gebied. 

Al deze buffers werpen een barrière 
op voor de bereikbaarheid van vooral 
voetgangers, maar ook voor fi etsers. 
Dit zijn gemiste kansen voor zowel het 
park als de stad. Het wederzijdse profi jt 
wordt niet verzilverd. 

Stadsparken
Wat is dan een park dat goed is in-

gebed in zijn omgeving? Is dit iets dat 
lijkt op het Central Park, El Retiro, of 
dichter bij huis het Sarphatipark of het 
Gentse Citadelpark? Intensief gebruik-
te parken omzoomd door bebouwing, 
als verlengstuk van de woningen? Of 
zijn het grootschalige landschappen, 
echte bestemmingen voor een dagje uit? 
De Aussen-Alster, Casa del Campo, de 
Wannsee?

Wat een goed park ook moge zijn, 
geen van de parken in Rotterdam en in 
mindere mate in Den Haag kan tippen 
aan de hierboven genoemde parken. Het 
Rotterdamse Museumpark ligt welis-
waar centraal maar wordt gefl ankeerd 
door de achterkanten van stedelijk weef-
sel: vooral museums en het ziekenhuis. 
Het Park bij de Euromast wordt slechts 
aan één zijde gefl ankeerd door stedelijk 

weefsel, de rest is water, infrastructuur 
en datzelfde ziekenhuis. Ook bezoekers-
intensieve parken als het Vroesenpark 
en de Kralingse Plas met het Kralingse 
Bos kennen slechts één stedelijke rand. 
Dat zijn gemiste kansen want juist de 
woningen die aan een park of water 
grenzen hebben een meerwaarde in het 
stedelijk gebied. 

Het is dan ook opvallend dat som-
mige parken helemaal zijn omzoomd 
door relatief laagwaardige functies zo-
als sportvelden, infrastructuur, volks-
tuinen en bedrijventerreinen. Het lijkt 
alsof parken in de twintigste eeuw als 
zware industrie werden beschouwd en 
op afstand van de woningen moesten 
worden gepland. Het zijn de reststuk-
ken, de randen van de stad die een park-
functie werden gegund. 

Stadsrandparken
Stadsrandparken hebben per defi ni-

tie slechts één stedelijke rand. Ze zijn 
vaak opgenomen in een green belt met 
als doel om stedelijke uitbreiding te-
gen te gaan. In het verleden waren de 
Groenblauwe Slinger of al eerder de 
plannen voor ’s Gravenwoude, middelen 

Parkranden verzilveren
Arjan Harbers & Kristin Jensen
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om te voorkomen dat Den Haag aan Rot-
terdam zou groeien. Zoetermeer is voor 
een groot deel omzoomd met parken. Zo 
wordt de stad compact gehouden, maar 
vindt er wel ‘leapfrog development‘ 
plaats, dat wil zeggen dat de ontwik-
kelingen elders, aan de overzijde van de 
groene buffer gaan plaatsvinden. Hier-
door wordt veel mobiliteit gegenereerd 
ten koste van het bestaande cultuur-
landschap. De vraag is tevens wat de 
meerwaarde is van het aanleggen van 
een park in een cultuurlandschap. 

Provinciale recreatiegebieden
Veel provinciale recreatiegebieden 

zijn aangelegd in de ‘middle of nowhere’ 
tussen de weilanden en op grote afstand 
van de gebruikers. Het Loetbos, de Rot-
temeren, Bernisse, Bentswoud. Goed 
bedoeld allemaal om te voorkomen dat 
de stedeling helemaal naar de Veluwe of 
het Mastbos moet rijden om in het bos 
te zijn, maar het is er geen Haagse Bos 
of Tiergarten, geen Zoniënwoud en geen 
Casa del Campo. Ze grenzen immers 
niet aan de steden, maar liggen op grote 
afstand van de steden en zijn nauwelijks 
met het openbaar vervoer te bereiken. 
De steden hebben geen extra profi jt van 
deze recreatiegebieden, want er grenzen 
geen woonwijken aan.

Nu de scheiding van wonen en wer-
ken in de ruimtelijke ordening en ste-
denbouw steeds kritischer bejegend 
wordt, zou er ook kritischer moeten wor-
den gekeken naar de afgezonderde po-
sitie van recreatiegebieden en parken. 
Parken zijn nu vaak een gunstig bijpro-
duct van een instrument om stadsuit-
breiding te voorkomen, een vuller van 
geluidsbuffers, of zelfs een restproduct, 
in het geval dat het recreatiegebied op 
vervuilde grond werd aangelegd. Waar-
om bevinden parken zich niet ouderwets 
in de stad, omgeven door voorkanten 
van stedelijke functies zodat er weder-
zijds profi jt kan zijn van bebouwing en 
stad?  

Uit onderzoeken blijkt weliswaar dat 
de parken veel bezoekers aantrekken, 
maar het hoge aantal bezoekers zou een 
gunstigere ligging van de parken niet in 
de weg staan, integendeel. Nu is er spra-
ke van een gemiste kans voor enerzijds 
de waarde van woningen en anderzijds 
de bereikbaarheid en de sociale veilig-
heid van de parken.

De besproken voorbeelden zijn ken-
merkend voor de Nederlandse omgang 
met parken en recreatiegebieden; er zijn 
nog honderden vergelijkbare voorbeel-
den, en het bevreemdt ons dat niemand 
zich daar druk over maakt. 

Er zijn natuurlijk ook goede voor-
beelden, zoals de Rotterdamse Vinex-
wijk Nesselande. Hier zijn woningen 
in hoge dichtheden langs de Zevenhui-
zerplas gebouwd, waardoor men vanuit 
deze woningen van het uitzicht op deze 
omgeving kan profi teren. Of het Haagse 
Bos/Malieveld, waarlangs statige be-
bouwing staat. Het Rotterdamse Branco 
van Dantzigpark is eveneens een goed 
voorbeeld waarbij een park omzoomd 
door woningen is gecreëerd. 

We beseffen dat er achter de geschie-
denis van de recreatiegebieden en par-
ken een heel verhaal zit. Alle parken 
zijn met de beste bedoelingen aangelegd, 
maar we menen dat er kansen gemist 
worden. In de 21ste eeuw worden er nog 
steeds parken op restlocaties aangelegd!

Arjan Harbers is stedenbouwkundige 
en eigenaar van Topotronic. 
Daarnaast is hij verbonden aan het 
PBL en redacteur bij S+RO.
Kristin Jensen is eigenaar van 
Morgenstad. Daarnaast werkt zij als 
stedenbouwkundige voor KCAP en 
Topotronic.
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Vereniging Regio Water zet zich in voor het bevorderen 
van waterrecreatie en watergebonden economie. Het doel is 
om via waterrecreatie het toerisme en de lokale economie te 
versterken, stad en land en natuur via water te verbinden, 
het cultureel erfgoed over water toegankelijk maken, en de 
ruimtelijke kwaliteit van de Randstad te versterken. 

De kans voor de Delta-
metropool: van wens naar 
realisatie 

Manita Koop, Velda Lodders & Jop Hellegers

Dit doen wij ondermeer door mee te 
helpen en denken bij verschillende pro-
jecten in de regio. In 2012 is er vanuit 
Hof van Delfl and binnen de sleutelopga-
ve ‘Recreatieve Verbindingen over Wa-
ter’ gestart met het realiseren van een 
aantal steigers. Eén van de belangstel-
lenden was de ondernemer achter Her-
berg Vlietzigt aan de Vliet. Hij wilde al 
geruime tijd een steiger waar bruiden, 
bruidegoms en hun gasten met hun net-
te kleren en schoenen makkelijk kun-
nen op- en afstappen. Nu klinkt dit niet 
vreselijk moeilijk maar het uiteindelijke 
proces duurde toch nog behoorlijk lang. 
Dat kwam voornamelijk omdat het niet 
duidelijk was welke organisatie in het 
gebied precies verantwoordelijk was 
voor welk deel van de steiger. Na lang 
en zeer intensief overleg tussen Vereni-
ging Regio Water en de provincie Zuid-
Holland, het hoogheemraadschap van 
Delfl and, de gemeente Rijswijk, stads-
gewest Haaglanden, ingenieursbureau 
Witteveen+Bos en ondernemers zoals de 
eigenaren van de Salonboot en Herberg 
Vlietzigt werd er stukje bij beetje voor-
uitgang geboekt totdat er dus op de Vliet 

tussen Rotterdam - Delft - Rijswijk - Den 
Haag weer een extra op- en afstapplaats 
was. Uit dit overleg bleek ook hoeveel 
toenadering er nog moet komen tussen 
verschillende partijen omdat er vaak 
niet precies duidelijk was wie wat deed 
en waarom. Er was nog geen integrale 
benadering om de vaarroutes te verbe-
teren. Vereniging Regio Water heeft er 
onder meer voor gezorgd dat gemeenten 
en het hoogheemraadschap dichter bij 
elkaar zijn gekomen, zodat er nauwer 
kan worden samengewerkt in de toe-
komst. Uiteindelijk zijn er ook nog an-
dere initiatieven uit voortgekomen om 
de samenwerking verder te verbeteren 
op het gebied van waterrecreatie. Daar-
naast kunnen andere ondernemers die 
ook een Witte-pump-proof steiger wil-
len laten aanleggen nu een blauwdruk 
volgen. In het voorjaar 2013 is uiteinde-
lijk de eerste ‘Witte-pump-proof’ steiger 
feestelijk geopend bij Herberg Vlietzigt. 

De eerste steiger is een succes: niet 
alleen kunnen inwoners en recreanten 
gebruik maken van de extra op- en af-
stapplaats, door de toestroom zijn er 
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ook extra banen bijgekomen bij Herberg 
Vlietzigt. Door gezamenlijke investering 
en inspanning is dit mogelijk gemaakt 
en zijn meer arrangementen geboekt 
met rondvaardboten en fl uisterboten. 
Het uiteindelijke doel is om een netwerk 
van ‘Witte-pump-proof’ steigers aan te 
leggen bij restaurants en andere hore-
cagelegenheden, zodat groepen mensen 
per rondvaartboot naar bruiloften en 
partijen kunnen varen. Dit levert ook 
verdere economische winst voor onder-
nemers en de gehele regio op, omdat 
meer mensen gebruik kunnen maken 
van voorzieningen en dus eerder even 
aanleggen bij een restaurant om iets te 
eten en drinken. 

Een van de hoofddoelen binnen Hof 
van Delfl and is dat zowel de eigen in-
woners (stedelingen en dorpelingen), de 
toeristen als recreanten uit de wijde om-
geving via historische waterwegen een 
rondje Hof van Delfl and kunnen varen 
en zo het stedelijk cultureel erfgoed, de 
landelijk en tuinbouwgebieden en de na-
tuur van dichtbij kunnen beleven. Om 
dit te kunnen bereiken moeten er ver-
bindingen worden gemaakt tussen de 
verschillende vaarwegen in de regio. 

Daarbij gaat het dus niet alleen om 
hoogwaardige aanlegplaatsen, ook ande-
re belemmeringen die op dit moment op 
de vaarwegen aanwezig zijn moeten op-
geheven worden voor de eigen inwoners 
en de enthousiaste recreanten, zodat zij 
zonder al teveel moeilijkheden vanuit de 
binnenstad richting het achterland kun-
nen varen. Daarvoor moet het netwerk 
van vaarwegen binnen de metropoolre-
gio verbeterd worden. Zonder belemme-
ringen kan het waternetwerk optimaal 
benut worden door waterrecreanten, 
zoals toervaarders en watersporters, 
en kunnen zij er veel meer plezier van 
hebben. Vereniging Regio Water zorgt 
ervoor dat de verschillende partijen 
binnen het gebied samenwerken om de 
obstakels weg te halen. Het gaat hierbij 
onder meer om het verhogen van brug-

gen. Later dit jaar wordt ook begonnen 
met het ophogen van de Oosterleese 
Brug bij de Lier, door dit te doen kun-
nen recreanten met sloepen en andere 
grotere boten weer gebruik maken van 
de vaarroute. Na de ophoging ontstaat 
er ten zuiden van het Rijn-Schiekanaal 
één groot recreatief vaargebied dat zich 
uitstrekt van Den Haag tot Rotterdam. 
Water overstijgt nu eenmaal de gemeen-
tegrenzen  en daarom zet Vereniging 
Regio Water zich in om een integrale 
aanpak in het gebied te bevorderen door 
de verschillende partijen bij elkaar te 
brengen en de samenwerking te verbe-
teren. Op deze manier zijn ingrepen in 
het gebied zoals het verbreden van een 
waterweg, het afstemmen van sluis- en 
brugopeningstijden of eenduidige rou-
teinformatie effectiever omdat de maat-
regelen regiobreed worden genomen en 
hierdoor ook herkenbaar zijn voor de 
watersporter en recreant. 

De metropoolregio gaat er alleen 
maar op vooruit als de recreatieve ver-
bindingen over het water verbeterd 
worden. Als recreanten vanuit de bin-
nenhaven zo het achterland in kunnen 
varen profi teert iedereen daarvan. De 
gebruikers zelf omdat zij een gemakke-
lijke route kunnen volgen en de ruimte-
lijke kwaliteit van het gebied gaat ook 
omhoog omdat de route interessant ge-
noeg moet zijn om de gebruiker vast te 
houden. Uiteraard wordt er ook econo-
mische winst behaald omdat de recre-
ant makkelijk kan aanleggen langs het 
water of in de binnenstad, waarvan de 
gemeente en ondernemers mee kunnen 
profi teren.

Manita Koop is directeur van de Ve-
reniging Regio water, Velda Lodders is 
als offi ce manager werkzaam voor Ve-
reniging Regio Water en Jop Hellegers 
is als beleidsmedewerker werkzaam bij 
Vereniging Regio Water.
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  Het gaat niet om een weg die het landschap onherstel-
baar aantast, maar om het versterken van een landschap 
waarin ook een weg wordt aangelegd. 

Midden-Delfland: 
landschappelijke parel 
onder grote druk

Susanne Kuijpers, Toine Cooijmans,
Marja van Bijsterveldt en Alex Ouwehand

Koeien in de wei, vergezichten in de 
polder, karakteristieke verkavelingspa-
tronen, broedende grutto’s in het land, 
moerasnatuurgebiedjes, cultuurhisto-
rische boerderijen: dit is allemaal te 
vinden in het hart van de Randstad. 
Midden-Delfl and ligt ingeklemd tussen 
stedelijk gebied en glastuinbouw en ver-
vult daarom een belangrijke functie als 
groene long voor bijna 2 miljoen stedelin-
gen. Het levert belangrijke groenblauwe 
diensten aan de stad, bijvoorbeeld voor 
recreatie en de wateropgave. Evenals de 
productie van lokaal en duurzaam voed-
sel, waarnaar de vraag steeds groter 
wordt. Ondanks deze belangrijke waar-
den en functies komen er veel bedreigin-
gen op Midden-Delfl and af en wordt er 
erg nonchalant omgesprongen met dit 
stukje Randstad. 

In de Zuidvleugel is de groene ruim-
te schaars en van steeds groter belang. 
Lang was het beleid gericht op het open 
en groen houden van Midden-Delfl and. 
Dat gebeurde eerst via het Rijksbuf-
ferzonebeleid en de reconstructiewet. 
Deze wet is afgerond en de bufferzones 
zijn door het vorige kabinet afgeschaft, 
de druk op de ruimte is gebleven. Zo 
wordt momenteel de A4 door Midden-
Delfl and aangelegd en zijn er plannen 
voor een volgende snelweg in het zuide-
lijk deel van Midden-Delfl and, namelijk 

de Blankenburgtunnel. Ook heeft Rot-
terdam The Hague Airport plannen om 
de luchthaven in de komende 10 jaar in 
passagiersaantallen bijna te verdubbe-
len. Daar bovenop komt nog een snel-
weg, namelijk de A13/A16. Dit heeft zijn 
effect op Midden-Delfl and.

De Blankenburgtunnel zou de Bene-
luxtunnel moeten ontlasten. Maar al-
leen als de verkeersgroei heel sterk aan 
zou trekken is de investering van € 1,2 
miljard rendabel. Uit onderzoeken blijkt 
dat de groei van de automobiliteit sinds 
2005 stagneert en deze trend aanhoudt. 
Ondanks dit signaal en de maatschappe-
lijke weerstand zet het kabinet het plan 
door. De poging die gedaan wordt om de 
Blankenburgtunnel beter in te passen in 
het landschap is bijna niet serieus te ne-
men. Voor een snelweg van € 1,2 miljard 
wordt maar € 25 miljoen uitgetrokken 
voor inpassing. Binnen deze krappe ka-
ders mogen centrale overheden onder-
ling uitvechten aan welke maatregelen 
dit geld uitgegeven moet worden. Het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu 
wil niet meer geld beschikbaar stellen en 
dus bepaalt het toevallige budget dat nu 
beschikbaar is de toekomst van Midden-
Delfl and in plaats van het belang van de 
landschappelijke, natuur en recreatieve 
waarden. De echte rekening komt dus 
bij het landschap te liggen, waardoor de 
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functie van Midden-Delfl and verzwakt 
als groene long. Een zesbaanssnelweg 
met een aansluiting op de A20 met groot 
verkeersplein midden in de polder zal 
onherstelbare schade aanrichten. Van-
wege de verdiscontering nemen de eco-
nomische baten van de aanleg van een 
snelweg af, de schade aan het landschap 
is daarentegen blijvend en vermindert 
niet gedurende de jaren. 

Het kan anders. In het verleden is bij 
bouwprojecten in de Zuidvleugel van de 
Randstad, zoals de Tweede Maasvlakte 
en de A4 Delft-Schiedam, geconcludeerd 
dat het niet meer van deze tijd is om zo’n 
project sectoraal en alleen vanuit econo-
misch oogpunt te benaderen. De druk op 
de ruimte en leefbaarheid is zo groot dat 
het onacceptabel is om een grote ruim-
telijke ingreep los te zien van de omge-
vingskwaliteit. Bij deze projecten werd 
daarom gekozen voor een ‘mutual gains’ 
aanpak waarbij het doel was om verster-
king van economie en leefomgevings-
kwaliteit hand in hand te laten gaan. Bij 
de Blankenburgtunnel is een dergelijke 
aanpak vanaf het begin uitgesloten door 
het ministerie. Het huidige gebrek aan 
fi nanciële middelen en de wens tot snel-
le realisatie is té dominant. Het is nog 
niet te laat: de Blankenburgtunnel ligt 
er nog lang niet. De natuur- en bewo-
nersorganisaties zijn tegenstander van 
de aanleg van de Blankenburgtunnel. 
Maar als die weg er toch komt, is het op 
zijn minst een plicht om te onderzoeken 
of er mogelijkheden zijn om de realisatie 
op een manier te doen die de aanwezige 
natuurlijke-, recreatieve- en landschap-
pelijke waarden respecteert en daarmee 
het leef- en vestigingsklimaat versterkt 
in plaats van aantast. Zo’n aanpak zou 
tot stand kunnen komen door opstarting 
van een gebiedsontwikkelingsproces. 
Het proces zou zich daarbij niet moeten 
beperken tot de randzones van de weg, 
maar heel Midden-Delfl and Zuid moeten 
omvatten omdat de effecten van de weg 
ook in het hele gebied merkbaar zijn. 

Het doel is dan om tot een totaalpakket 
aan maatregelen, inclusief de weg zelf, 
te komen die leiden tot een vooruitgang 
van het gebied. 

Dit kan leiden tot maatregelen die 
meer kosten. Maar het project wordt dan 
ook groter: het gaat niet om de Blanken-
burgtunnel alleen, maar om heel Mid-
den-Delfl and Zuid. Het resultaat wordt 
beter: het gaat niet om een weg die het 
landschap onherstelbaar aantast, maar 
om het versterken van een landschap 
waarin ook een weg wordt aangelegd. 

Bij de Blankenburgtunnel kan een 
parallel getrokken worden met Madrid. 
Hier had de betrokken bestuurder een 
ambitieus plan om met een snelweg niet 
alleen een verkeersprobleem op te los-
sen, maar ook de leefbaarheid te verbe-
teren. Dat kon door de weg in een tun-
nel te stoppen met een stadspark op het 
dak. Deze plannen kwamen de bestuur-
der eerst op kritiek te staan. Het ging 
meer geld kosten. Deze bestuurder zette 
door en maakte zijn ambities waar. Nu 
wordt hij overal waar hij in de stad komt 
warm onthaald omdat Madrid door ‘zijn’ 
project zo veel mooier en aangenamer 
is geworden. Bij de Blankenburgtunnel 
staat de keus nog open: wordt het snel 
en goedkoop of wordt het meer ambitie 
en kwaliteit. Van een verdere aantas-
ting met groter wordende gevolgen voor 
Midden-Delfl and naar een gebiedsont-
wikkeling met extra waarde voor zowel 
het landschap als de omliggende steden 
in dit deel van de Randstad. 

Susanne Kuijpers is regisseur Natuur, 
Landschap en Ruimte bij Natuur en 
Milieufederatie Zuid-Holland. Alex Ou-
wehand is directeur van deze organi-
satie. Toine Cooijmans is medewerker 
extern beleid bij Natuurmonumenten 
in Zuid-Holland. Marja van Bijsterveldt 
is voorzitter van de Midden-Delfl and 
Vereniging. 
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De Tapijtmetropool is de stad of beter het landschap van 
de toekomst: stukken stad, plattenland en natuur verweven 
met dijken, beken en lanen. Zoals in het huidige Nederland, 
waar steden geen echte stad worden en dorpen geen dorpen 
meer zijn.   

De Tapijtstad is geen 
probleem maar oplossing

Cees van der Veeken & Peter Veenstra

Deze omkering van stad en land wordt 
door planologen betreurd. Het surplus 
van de wereldbevolking woont nu echter 
in suburb en sprawl. Is het Nederlandse 
tapijtmodel niet ‘per ongeluk’ juist aan-
trekkelijk?

Nederland Carpetland
Willem Jan Neutelings tekent in 

1990 een visioen voor wat nu de Metro-
poolregio Den-Haag Rotterdam heet. 
Pas na een tweede blik herken je in de 
kleurvlakken fragmenten van haven en 
snelweg, en besef je naar een kaart te 
kijken. Een derde blik is nodig om de 
oriëntatie en samenhang te zien. Die-
zelfde sensatie is 24 jaar later daadwer-
kelijk in het veld te ervaren: de Tapijt-
metropool van Willem Jan Neutelings 
is gerealiseerd: Kassen liggen naast 
Vinex, naast bosjes, naast weilanden. 
Parken zijn gesitueerd naast loodsen, 
naast winkels, naast volkstuinen. Een 
schier oneindige nevenschikking van 
bestemmingen, die gepland maar ook 
onbedoeld zo gekomen is. De vraag die 
voorligt: is het Tapijtlandschap een pro-
bleem of juist een oplossing? 

Planologen treuren over het verlies 
van Randstad en Groene Hart, maar 
het Tapijtlandschap biedt vele voorde-
len, mits zorgvuldig gepland. In Noord-

Brabant wordt het Tapijt als nieuwe 
planologische werkelijkheid omarmd. 
Het fi jnmazige netwerk van onderne-
mers en burgers wordt omgezet in pla-
nologische kracht om het landschapsta-
pijt te herweven: van bio-industrie naar 
duurzame veehouderij, nieuwe onder-
nemersruimte in dorpen en boerderijen, 
ecologie langs beken en lanen tot in de 
steden en dorpen. Onze meest succesvol-
le stedelijke regio’s zijn ondernemend en 
informeel; slim gepland en met natuur, 
stedelijkheid en platteland voor ieder-
een toegankelijk. Is de Nederlandse 
tapijtstad daarmee niet hét alternatief 
voor het huidige wereldwijde succes van 
de Amerikaanse suburb? 

1] het metropoolgevoel gaat niet ten 
koste van de lokale identiteit.

De Metropoolregio Den Haag-Rotter-
dam is leefbaar, spannend en modern. 
Toch zal geen enkele van de inwoners 
het gevoel hebben in een echte metropool 
te wonen. Deze metropool geeft haar in-
woners juist het gevoel een woonplaats 
te hebben: Rotterdam, Leiden, Rhoon, 
of Scheveningen. De Tapijtmetropool 
is alom aanwezig in de beleving, maar 
tegelijk een non-lieu. De inwoner van 
Rhoon heeft nog steeds het gevoel in een 
pittoresk dijkdorpje te wonen, terwijl 
zijn omgeving totaal op de schop is ge-



53

LANDSCHAP, WATER & ECONOMIE

gaan door hogere krachten: Rhoon is in-
middels doorsneden met een metrolijn; 
en omgeven met grootstedelijke groen- 
en watercompensatie. Scheveningen ligt 
in Den Haag, maar is nog steeds zich-
zelf. In het Tapijtlandschap blijft wijk 
of dorp de identiteitverschaffer, een be-
langrijke kwaliteit. 

2] Living apart together. Wel lusten, 
geen lasten.

Rotterdam en Den Haag delen een 
vliegveld, en binnenkort twee snelwe-
gen en twee metrolijnen. En enorme 
aantallen forenzen, die nog slechts 1 mi-
nuut groene weilanden zien in het mini-
Groene Hart van Midden-Delfl and. Het 
is één agglomeratie, maar Rotterhaag 
zal het nooit worden. Een Latrelatie is 
het hoogst haalbare: delen in lusten, 
met weinig lasten. De tapijtconditie is 
uit opportunisme voortgekomen, ook op 
kleine schaal: in de Vinextijd hebben 
veel van de randgemeenten van Rot-
terdam en Den Haag, zoals Pijnacker, 
Lansingerland en Albrandswaard grote 
high-end woonwijken en recreatiegebie-
den gebouwd. De grote steden zelf blij-
ven achter met probleemwijken en ver-
liezen hun ligging aan het buitengebied. 
Het is tijd om deze stad-landrelaties te 
herstellen. 

3] Leefl ijnen
De haast eindeloze nevenschikking 

van bestemmingen in de Tapijtstad 
maakt het des te relevanter wat deze 
gebieden verbindt: de harde infrastruc-
tuur van metrolijn en N-weg; maar juist 
en vooral de soft power van waterlopen, 
dijkjes en oude landwegen. Juist de his-
torische lijnen dringen tot diep in de 
steden en dorpen. Het nieuwe prestige 
halen wethouder en gedeputeerde niet 
meer zozeer uit nieuwe gebouwen, maar 
uit nieuwe leefl ijnen voor de stad. Een 
voorbeeld is hoe straks het Singelpark 
Leiden het langste stadspark van Ne-
derland maakt, en de stedeling langs 
het water vanzelf het buitengebied in 
lokt. Dit maakt de - ideale- Tapijtstad 

aantrekkelijk: de stad is nooit eindeloos, 
natuur en platteland liggen om de hoek. 
Aan landschapsarchitecten en steden-
bouwers om de nieuwe randen en lijnen 
zorgvuldig te verbinden.

4] Van Randstad naar Randland-
schap

Het ideale Tapijtlandschap wordt 
door het toekomstige Brabantstad dicht 
benaderd. In het Atelier Brabantstad 
hebben LOLA, AWB en FAA gezamen-
lijk Brabant als tapijtlandschap bestu-
deerd. In Brabant is de EHS overeind 
gebleven, en groeit het aandeel natuur 
gestaag. Hoewel veel uitbreidingsplan-
nen pas nu weer op tafel liggen, is er 
over 10-20 jaar 1/3 stad, 1/3 platteland 
en 1/3 natuur. Mits zorgvuldig ver-
knoopt, woont straks iedereen ‘met de 
voordeur aan de dam, en de achtertuin 
in het bos’. Het beste van 3 werelden. 

Als slotakkoord drie aanbevelingen 
voor een goed Tapijtlandschap in tijden 
van ‘Stupid Sprawl’.

1] Investeer in landschappelijke door-
gaande structuren. Het Tapijt is nieuw 
cultuurlandschap, niet een probleem

2] Tapijten hebben veel randeffecten: 
ontwerp juist aan die randen

3] Tapijten zijn informeel: onderne-
mers zijn verder dan de overheid. Leer 
van hun organisatiemodel, relaties en 
stromen.

Cees van der Veeken en Peter Veen-
stra zijn medeoprichters van LOLA 
landscape architects en winnaars 
van de Rotterdam Maaskantprijs 
2013. Ontwerp en onderzoek aan het 
hedendaagse landschap verrichten 
zij vanuit de regionale schaal. Dat 
beïnvloedt niet alleen gerealiseerde 
werken, zoals de Dwaalster te Tyt-
sjerk (2014), maar ook publicaties als 
de Stadsrandenatlas Zuid-Holland 
en het projectatelier voor het IABR 
2014: een wandtapijt van 12m lang van 
de provincie Noord-Brabant. 
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Gezamenlijk werken aan 
kwaliteit in het MRA-
landschap            Jandirk Hoekstra

Door de toenemende dynamiek en ruimtevraag, neemt de 
urgentie om zorgvuldig en met kwaliteit in het landschap 
te ontwikkelen toe. Daarbij is het belangrijk om integraal 
te werken vanuit het perspectief van de Metropool Regio 
Amsterdam (MRA). Om hierbij te helpen is een instrument 
ontwikkeld voor initiatiefnemers van ontwikkelingen in het 
landschap van de MRA. Dit heeft geresulteerd in de publi-
catie ‘Kwaliteitsbeeld en nieuwe opgaven voor het MRA-
landschap’. 

Het landschap van de MRA kent een 
grote dynamiek. Er wordt  gewerkt aan 
een groot aantal  ruimtelijke projecten, 
uiteenlopend qua formaat en door ver-
schillende partijen. Vaak worden deze 
projecten  vanuit een bepaalde thema-
tische of geografi sche invalshoek opge-
pakt. Daarbij is het de opgave om ook 
te kijken naar de grotere context waarin 
het project zich afspeelt om te bepalen 
hoe het afzonderlijke project bij kan 
dragen aan de kwaliteit van het gro-
tere geheel. Met de blijvende groei van 
de MRA, en daarmee gepaard gaande 
verstedelijking en groei aan recreanten 
en toeristen, wordt de druk op de land-
schappen groter. Het landschap en de 
functies in het landschap moeten aan 
een steeds diversere vraag beantwoor-
den. De robuustheid en de kwaliteit van 
het grotere geheel dat de landschappen 
vormen wordt een factor van betekenis. 

Om trefzeker in uitvoeringspro-
gramma’s te kunnen zijn, is het van 

belang om op het niveau van de MRA 
een perspectief te hebben waaraan de 
afzonderlijke (compensatie- en mitiga-
tie)projecten in het MRA-landschap van 
diverse partijen  een bijdrage vormen. 
De bestuurlijke denktank voor het Me-
tropolitaan Landschap  heeft in 2013 de 
opdracht gegeven de globale bestaande 
visie op het Metropolitaan Landschap te 
concretiseren tot zo’n MRA-perspectief 
en het te vormen tot een instrument, dat 
bij de ontwikkeling van projecten als in-
spiratie kan dienen. De brochure ‘Kwa-
liteitsbeeld en nieuwe opgaven voor het 
MRA-landschap’ biedt een set van prin-
cipes en spelregels om het landschap 
van de MRA als geheel aan vitaliteit te 
laten winnen en voor te bereiden op de 
toekomst. Het is bedoeld voor iedereen; 
bestuurders, ambtenaren en andere ini-
tiatiefnemers van projecten in het MRA-
landschap en om daadwerkelijk aan de 
slag kunnen gaan met de kwaliteit van 
het landschap als belangrijk onderdeel 
van de leefomgeving. 
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Het instrument bestaat uit twee on-
derdelen: het Kwaliteitsbeeld en een 
bouwdoos.

Met verschillende partijen is onder 
leiding van Jandirk Hoekstra, de Pro-
vinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, 
gewerkt aan een Kwaliteitsbeeld voor 
het Metropolitaan Landschap. Daar-
bij vormden de bestaande visies op het 
landschap van de MRA het vertrekpunt. 
Het Kwaliteitsbeeld is ontwikkeld op 
basis van een reeks ateliers met thema- 
en gebiedsspecialisten in oktober en no-
vember van 2013. Vertegenwoordigers 
van provincie, regio, gemeenten en wa-
terschappen, van belangenorganisaties 
op gebied van natuur, (water-)recreatie, 
cultuurhistorie en ondernemers met ini-
tiatieven in het landschap waren daar-
bij aanwezig. Op basis van de ateliers 
zijn voor een vijftal thema’s perspectie-
ven opgesteld en is een vijftal principes 
benoemd die als het ware dwars door de 
thema’s heen gaan. Ze geven inzicht in 
de opgaven en kansen bij ruimtelijke 
ontwikkeling en kunnen bestuurders en 
vertegenwoordigers van de overheden, 
belangenorganisaties en andere initi-
atiefnemers helpen bij het maken van 
keuzes. De perspectieven en principes 
vormen samen het Kwaliteitsbeeld.

Het is de bedoeling om met het Kwa-
liteitsbeeld in de hand met een brede 
groep betrokkenen verder te werken 
aan de verbetering en versterking van 
het MRA-landschap. Om het gesprek 
op gang te helpen en tegelijkertijd het 
maximale te halen uit de initiatieven en 
projecten heeft de Dienst Ruimtelijke 
Ordening van Amsterdam een bouw-
doos met speelkaarten en een speelbord 
ontwikkeld. Het doel van het spel is het 
formuleren van nieuwe, integrale opga-
ven voor initiatieven, plannen en projec-
ten in het MRA-landschap. Het is een 
instrument dat helpt om dezelfde taal 
te spreken en grip te krijgen op de ver-
schillende belangen en doelen die in een 
gebied aanwezig zijn.

Tijdens het MRA-regiodebat op 13 
december 2013 is al geoefend met het 
spel. Daarbij bleek de bouwdoos een ef-
fectieve manier om dilemma’s en kan-
sen in (delen van) het MRA-landschap 
zichtbaar en bespreekbaar te maken. 
De werking en bruikbaarheid van het 
instrument (Kwaliteitsbeeld en bouw-
doos) worden in het komende jaar ver-
der getest door het daadwerkelijk in de 
samenwerking in MRA-verband en in 
projecten toe te passen.

Jandirk Hoekstra is per 1 maart 2012 
door de provincie Noord-Holland 
benoemd als Provinciaal Adviseur 
Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) voor een 
periode van 3 jaar. Hij is directeur 
van H+N+S Landschapsarchitecten, 
leidt het Atelier Kustkwaliteit, en 
leidde eerder ontwerpateliers rond 
ruimtelijke kwaliteit in de provincies 
Overijssel en Noord-Brabant. Daar-
naast is hij gastdocent Landschaps-
architectuur aan universiteiten in 
binnen- en buitenland. 
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Martin Aarts 

PLAN VAN AANPAK: 
ROTTERDAM WORLD PORT 
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Marja van Bijsterveld
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Tim van der Avoird 
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Toine Cooijman 
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LANDSCHAPPELIJKE 
PAREL ONDER GROTE 
DRUK
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METROPOLITAN 
ACCESSIBILITY AND 
CONNECTIVITY

Thecla van Dijk

E-CITY: OPPORTUNITIES 
FOR E-MOBILITY IN 
URBAN DEVELOPMENT

AUTEURS
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AUTEURS

Danny Edwards

OOG OP HET OOSTEN: 
METROPOLIA SILESIA

Jandirk Hoekstra

GEZAMENLIJK WERKEN 
AAN KWALITEIT IN HET 
MRA-LANDSCHAP

Arjan Harbers

PARKRANDEN  
VERZILVEREN

Mattijs van ‘t Hoff 

ONTWERPEN AAN ECONO-
MISCHE INTERACTIE-
MILIEUS

Jop Hellegers 

DE KANS VOOR DE 
DELTAMETROPOOL: VAN 
WENS NAAR REALISATIE

Marloes Hoogerbrugge 

BORROWED SIZE & 
INTERNE BEREIKBAAR-
HEID
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Menno Huijs 

PLAN VAN AANPAK: 
ROTTERDAM WORLD PORT 
CITY

Kristin Jensen

PARKRANDEN  
VERZILVEREN

Julian Jansen 

METROPOLITAN GOVER-
NANCE IN EUROPA: 
LESSEN UIT DE 
EUROPESE PRAKTIJK

David van Keulen

DENKEND AAN EU 
NEDERSTAD

Leonie Janssen-Jansen 

BELEIDSGESTUURD 
BEWIJS LEIDT TOT TOD-
TUNNELVISIE

Martin Knuijt

E-CITY: OPPORTUNITIES 
FOR E-MOBILITY IN 
URBAN DEVELOPMENT
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AUTEURS

Manita Koop

DE KANS VAN DE DELTA-
METROPOOL: VAN WENS 
NAAR REALISATIE

Velda Lodders

DE KANS VAN DE DELTA-
METROPOOL: VAN WENS 
NAAR REALISATIE 

Susanne Kuijpers

MIDDEN-DELFLAND: 
LANDSCHAPPELIJKE 
PAREL ONDER GROTE 
DRUK

Frank Menger

DE DELTAMETROPOOL EN 
HAAR ONTWIKKELING IN 
VERBONDENHEID MET 
ANDERE EUROPESE 
REGIO’S

Juliane Kürschner

METROPOLITAN GOVER-
NANCE IN EUROPA: 
LESSEN UIT DE 
EUROPESE PRAKTIJK

Jaap Modder

NEDERLAND: 
HET ZUIDERLIJK 
PERSPECTIEF
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Alex Ouwehand

DE KANS VAN DE DELTA-
METROPOOL: VAN WENS 
NAAR REALISATIE

Stephan Sliepenbeek 

MAKING VITALITY 21ST 
CENTURY

Letty Reimerink 

INNOVATIEVE TRANS-
PORTVORMEN OVER-
BRUGGEN KLOOF

Eric Smaling

DE OMGEVINGSWET: ONE 
SIZE FITS ALL?

Jeroen Saris

NEDERLAND: 
HET ZUIDERLIJK 
PERSPECTIEF

Nick Smit

BELEIDSGESTUURD 
BEWIJS LEIDT TOT TOD-
TUNNELVISIE
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AUTEURS

Arjen van Susteren

METROPOLITAN 
ACCESSIBILITY AND 
CONNECTIVITY

Wouter Veldhuis

NEDERLAND:
HET ZUIDERLIJK
PERSPECTIEF 

Cees van der Veeke

DE TAPIJTSTAD IS GEEN 
PROBLEEM MAAR 
OPLOSSING

Peter Veenstra

DE TAPIJTSTAD IS GEEN 
PROBLEEM MAAR 
OPLOSSING
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COLOFON
DAGELIJKS BESTUUR
DELTAMETROPOOL

Leen Verbeek
Voorzitter 

Cees van Boven
Secretaris-
penningmeester

  
Bert Moren
Bestuurslid 

Pepijn van Wijmen
Bestuurslid
  

Paul LangewegPaul Langeweg
Bestuurslid

   
Jaap Modder
Bestuurslid 
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AGENTSCHAP 
DELTAMETROPOOL

Paul Gerretsen
Agent

David DoogheDavid Dooghe
Projectleider 
Programma van de 
Metropool

Merten Nefs
Projectleider 
Landschap

Yvonne RijpersYvonne Rijpers
Coördinator Coördinator 

Sander van der Poort
Bureau 
ondersteuning

Miriam Ram
Projectleider
SprintStad

Ronald Aarts
Communicatie, ICT

Mariana Faver 
Ontwerper/OnderzoekerOntwerper/Onderzoeker

Isabel Neumann
Stagiair

Rob Geldhof
Stagiair

VORMGEVING
Alfons Hooikaas

Vereniging 
Deltametropool
secretariaat@deltametro-

pool.nl

010 737 0340

juni 2014
Rotterdam
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INSTITUTIONELE LEDEN


