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1 Inleiding: economische herstructurering en sociale effecten 
 
De industrie heeft in de westerse wereld al geruime tijd afgedaan als groeiend reservoir van 
werkgelegenheid. De dienstensector heeft deze rol van banenmachine weliswaar gedeeltelijk 
overgenomen, maar aan het probleem van onvrijwillige non-activiteit, respectievelijk een 
tekort aan werkgelegenheid lijkt geen van de westerse samenlevingen te kunnen ontsnappen. 
Ook in Nederland speelt deze trend een krachtige rol: industriële werkgelegenheid is in snel 
tempo vervangen door werkgelegenheid in de dienstensector en het probleem van 
onvrijwillige non-activiteit staat permanent op de agenda. Maar ook in de dienstensector 
dringen rationaliseringen en herstructureringen zich inmiddels steeds meer op.  
Vooral na de val van de Berlijnse muur leeft in Europa en dus ook in Nederland sterk het 
gevoel dat het proces van verandering van de economie snel in betekenis toeneemt. De 
ontwikkelingen spelen zich bovendien niet langer af binnen het kader van de nationale staat, 
maar worden in toenemende mate internationaal aangestuurd: men spreekt over 
mondialisering of globalisering van de economie. Deze toenemende dynamiek wordt in het 
algemeen als een gegeven en als onontkoombaar ervaren. Tegelijkertijd stelt deze dynamiek 
de samenleving echter voor een aantal problemen. Allereerst is daar de zorg over de 
concurrentie-positie, die nationale staten in dit verband innemen: gaan de vernieuwing en de 
internationalisering van de economie niet aan de deur van de samenleving voorbij? Wat zijn 
de nieuwe eisen, in welke mate kan men hieraan voldoen, op welke strategische voordelen 
kan men bogen? 
In de tweede plaats is het idee dat deze transformatie zonder verlies aan banen kan plaats 
vinden aan erosie onderhevig. Het `Leitmotiv’ van volledige werkgelegenheid, dat in het 
begin van de jaren zeventig opgeld deed, lijkt inmiddels achterhaald. Sterker, elke cyclus van 
economische vernieuwing lijkt in een hogere sokkel in de onvrijwillige non-activiteit te 
resulteren. Anders gezegd, de economische dynamiek is een wenkend perspectief en een 
bedreiging tegelijkertijd. Een bedreiging, omdat er zich krachtige sociale consequenties 
aandienen: een toenemende en structurele werkloosheid, resulterend in een toenemende 
verschil in welvaart, of zelfs in een tweedeling van de samenleving. Deze tweedeling lijkt 
zich vooral te manifesteren in steden: daar is de werkloosheid hoog en de sociale samenhang 
gering. Juist de grote steden blijken ook de plekken, waar internationale migranten zich op 
richten. Maar anders dan in de jaren zestig is de combinatie arbeidsmigratie en 
werkgelegenheid nu een probleem; met opnieuw de dreiging van werkloosheid. Volgens 
Sassen (1991) is polarisatie dan ook de prijs van de ‘global city’. 
Begrijpelijkerwijs wordt de noodzakelijkheid van deze combinatie niet door iedereen voor 
zoete koek geslikt. Bij velen bestaat de ambitie om de aansluiting bij de globalisering van de 
economie niet te missen, maar om tegelijkertijd de samenhang in de samenleving niet op te 
geven, de steden niet aan hun lot over te laten. De Nederlandse regering stelt zich in de 
zogenaamde missiebrieven (17-9-1996 en 16-9-1997) dan ook ten doel de ruimtelijk-
economische structuur van ons land te versterken. Als grootste uitdaging wordt het bieden 
van voldoende werkgelegenheid aan een groeiende beroepsbevolking gezien, met name aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt en in de steden. Daarvoor is een langdurige en flinke 
economische groei nodig. Met name de dreigende ruimtelijke en sociale tweedeling in de 
grote steden tussen degenen met betaald werk en degenen die hiervan verstoken blijven, moet 
hiermee voorkomen worden. Daarbij dient zich uiteraard de vraag aan hoe een dergelijke 
strategische ruimtelijk-economische structuurversterking het best bereikt kan worden. 
Kortom, de regering stelt zich ten doel een aanzienlijke economische groei te bereiken en 
tegelijkertijd de steden niet aan hun lot over te laten. Anders gezegd, de ambitie is de 
gesuggereerde noodzakelijke relatie tussen globalisering en polarisatie te overstijgen. De 
vragen van dit essay moeten in dit licht gezien worden: welke economische herstructurering 
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dient zich voor Nederland aan; op welke manier kan daar op ingespeeld worden (economische 
structuurversterking); welke sociale effecten kunnen hierbij een rol spelen; en hoe kunnen 
deze sociale effecten geminimaliseerd of voorkomen worden? 
Relevante vragen, maar ook vérstrekkend en niet gemakkelijk te beantwoorden; zeker niet in 
korte tijd en zonder de steun van aanvullend onderzoek. In het navolgende doen wij niettemin 
een poging, gebaseerd op bestaande kennis en inzichten. In paragraaf 2 gaan wij nader in op 
het proces van economische herstructurering en op de positie van Nederland. In paragraaf 3 
wordt aandacht besteed aan de sociale effecten en aan de strategieën om deze te bestrijden. 
Paragraaf 4 gaat dieper in op de achtergronden van de gevoelde noodzaak tot economische 
herstructurering. In paragraaf 5 passeren vervolgens gangbare opties voor economische 
structuurversterking de revue. In paragraaf 6 wordt gekozen voor een nieuw speerpunt: de 
snel groeiende economische sector van de vrije tijd. Deze thematiek wordt in paragraaf 7 
uitgewerkt en verbonden met de kansen op stedelijke revitalisering. Paragraaf 8 schetst de rol 
voor de overheid in de regie om dit speerpunt tot een succes te maken. Paragraaf 9 tenslotte 
komt terug op de vraagstelling hoe, met name in de steden, verloedering en desintegratie kan 
worden voorkomen. 
 
 
2 Economische herstructurering en de positie van Nederland 
 
In de inleiding is reeds gewezen op het proces van economische structuurverandering, waarin 
het werkgelegenheidsaandeel in de diverse economische sectoren verschuift. Agrarische 
werkgelegenheid is vervangen door industriële en deze op zijn beurt door werkgelegenheid in 
de dienstensector. Er is geen reden om hier diepgaand op deze trends in het verleden in te 
gaan. Het is wel van belang op een tweetal zaken te wijzen. In de eerste plaats blijkt het 
proces van economische structuurverandering in Nederland in de afgelopen decennia een 
krachtige rol te hebben gespeeld. Tabel 1, die is ontleend aan de studie van Kloosterman en 
Elfring (1991) en die het proces van tertiairisering in de periode 1960-1990 voor een aantal 
landen weergeeft, laat dit duidelijk zien.  
Wanneer het aandeel van de dienstensector in de totale werkgelegenheid de 50% overschrijdt, 
spreekt men wel van een postindustriële samenleving. De Verenigde Staten geldt in dit 
opzicht als absolute trendsetter: reeds in de jaren vijftig kan de VS als een postindustriële 
economie worden aangeduid. In de jaren zestig blijkt dit ook voor Nederland te gelden. De 
ontwikkelingen hierna leiden er echter toe dat de structuur van de Nederlandse economie 
sterk is gaan lijken op die van de VS. 
In de tweede plaats is de postindustriële economie geen uniform eindstadium. Binnen de 
dienstensector kunnen weer verschillende subsectoren worden onderscheiden met 
verschillende groeipotenties. In Nederland blijkt de kwartaire sector (overheid, 
gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening) relatief groot; deze 
subsector wordt echter eerder als onkostenpost aangemerkt, waarop dus bezuinigd moet 
worden, dan als speerpunt voor groei. In de distributieve diensten (handel, transport en 
communicatie) heeft Nederland wel van oudsher een sterke positie. De benadrukking van 
Nederlands rol als ‘gateway’ duidt er op, dat hier wel groeikansen worden gezien. 
 
 
 
Tabel 1 Werkgelegenheidsaandelen per sector 
 
  1960-67 1968-73 1974-79 1980-88 
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Landbouw Nederland 8.3 6.2 5.5  4.9 
 EG  18.1  13.4  10.9  8.7 
 VS 6.9 4.6 3.9  3.3 
 Japan  25.6  16.7  12.1  9.1 
 
Nijverheid Nederland  40.6  38.2  33.8  28.3 
 EG  40.8  41.1  39.1  34.7 
 VS  35.2  34.0  31.2  28.4 
 Japan  31.5  35.8  35.7  34.7 
 
Diensten Nederland  51.0  55.6  60.7  66.8 
 EG  41.1  45.4  49.9  56.6 
 VS  57.9  61.5  64.9  68.4 
 Japan  42.9  47.5  52.3  56.2 
 
Bron: Kloosternan & Elfring, 1991, p 83 
 
In dit verband is het echter belangrijk te beseffen dat aan elke economische ontwikkelingsfase 
een einde komt. Dus ook aan groei in (bepaalde sectoren van) de dienstensector. Zo wordt in 
de afgelopen jaren tot verrassing van sommigen geconstateerd, dat ook, met name de meer 
routinematige, kantoor-werkzaamheden aan rationalisering en automatisering onderhevig 
zijn; met een afname van werkgelegenheid als consequentie. Het is dus zaak niet op 
vanzelfsprekendheden te rekenen, maar alert te zijn op de trends die groei, respectievelijk 
krimp te zien zullen geven. Zo wordt er momenteel wel beweerd dat de wereld een nieuwe 
economische ontwikkelingsfase wacht. Schwartz en Leyden bijvoorbeeld, voorzien een 
nieuwe economische groeiperiode van zo’n 25 jaar - de ‘long boom’ - gebaseerd op (nieuwe) 
technologie en globalisering op het terrein van de `personal computer’ en telecommunicatie, 
de biotechnologie, de nano-(microscopische)technologie en de alternatieve en duurzame 
energie. Professor van Duijn acht een dergelijk scenario niet onmogelijk en ziet er een 
bevestiging van de theorie van de lange golf in de economie in: een vijfde Kondratieff-cyclus, 
na die van de Industriele revolutie, de spoorwegbouw, die van de electriciteit en auto en de 
naoorlogse, gebaseerd op de petrochemische industrie. Zo’n lange golf wordt altijd gedragen 
door twee pijlers: technologische innovatie en infrastructurele investeringen. De nieuwe 
technologieën moeten voor economische groei zorgen, maar voor deze nieuwe leidende 
groeisectoren is de juiste infrastructuur nodig; en deze - nu dus de telecommunicatie-
infrastructuur - moet er dus zijn of komen. Een nieuwe economische periode raakt daarom 
niet alle delen van de wereld in gelijke mate. Er zal sprake zijn van winnaars en (relatieve) 
verliezers. Het is dus zaak strategisch op de kansen in te spelen; het is belangrijk om niet 
voort te gaan op een doodlopende weg, maar om aan te sluiten bij de nieuwe dynamiek in 
combinatie met de kwaliteiten die er al zijn. 
Dit roept de vraag op welke kenmerken van Nederland benadrukt zouden kunnen of moeten 
worden als kansrijk: heeft Nederland vestigingsplaatsvoordelen, die in het huidige proces van 
economische globalisering en herstructurering uitgebuit zouden kunnen worden. 
Internationaal bezien dienen zich naar ons inzicht voor Nederland twee van zulke kenmerken 
aan. In de eerste plaats bezit Nederland relatief veel mooie oude steden, die gewaardeerd 
worden om de schoonheid en kwaliteit van het gebouwenbestand, om hun ambiance en hun 
verblijfskwaliteit. Mooie, aangename en veilige steden worden steeds belangrijker als relatief 
vestigingsplaatsvoordeel in een wereld, die op het punt van andere vestigingsplaatscondities 
steeds homogener wordt: telecommunicatie vormt een oplossing voor bijna elk 
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vestigingsplaatstekort; maar niet voor dat van steden met een grote verblijfskwaliteit. Hier wil 
men niet mee communiceren, maar daar wil men verblijven, zeker wanneer de steeds ruimere 
hoeveelheid vrije tijd om een invulling vraagt. Recreatie en toerisme vormen dan ook een 
(sub)sector in de economie, waarvan het eind van de groei voorlopig nog niet in zicht is. 
In de tweede plaats bezit Nederland, zoals boven aangeduid, van oudsher een sterke positie in 
handel en transport. De ‘gateway’-ambitie verraadt het streven deze rol te behouden en te 
vernieuwen. Daar is zeker reden toe. Niets doet verwachten dat deze (sub)sector aan belang 
zal inboeten. Dit vraagt kortom, om vernieuwing van de ‘Delta-economie’ teneinde het 
eeuwenlange succes in deze te continueren. 
 
 
3 Sociale effecten van economische herstructurering en dominante strategieën om 

deze te reduceren 
 
Tweedeling 
De economische en maatschappelijke herstructurering die zich thans voltrekt kan wat betreft 
zijn effecten niet los gezien worden van de specifieke Nederlandse lokale context. De huidige 
veranderingen leiden volgens auteurs als Sassen tot een gepolariseerde arbeidsmarkt. Er zou 
ten behoeve van de nieuwe economische activiteit in toenemende mate een vraag naar 
laaggeschoolde én naar hooggeschoolde arbeid zijn ontstaan. In de uitermate geliberaliseerde 
Amerikaanse context heeft het sociale vraagstuk van tweedeling in de bevolking dan ook 
betrekking op werkenden: de ‘working poor’ tegenover de ‘working rich’. Tot de ‘working 
poor’ moeten in het bijzonder de recent geïmmigreerde Hispanics gerekend worden, samen 
met een aanzienlijk aandeel zwarte Amerikanen. De tweedeling heeft daar dus betrekking op 
recente migranten en manifesteert zich met name bij de werkende bevolking. 
In Nederland heeft zich een soortgelijke economische herstructurering voltrokken als in 
andere westerse landen, maar vergeleken met de meeste reeds wat liberaler landen, is de 
relatieve invloed van de overheid in Nederland nog zeer aanzienlijk. Dat impliceert dat de 
polarisatie die optreedt zich niet zo scherp manifesteert als bijvoorbeeld in de Verenigde 
Staten, maar bovendien niet beleefd wordt als een tegenstelling tussen werkende armen en 
werkende rijken. Hier - en in het algemeen binnen de Europese Unie - wordt de tweedeling 
veel meer beschouwd als een tegenstelling tussen degenen met en degenen zonder baan 
(`insiders’ versus `outsiders’).  
De sociale effecten van economische herstructurering kan men dus niet los zien van de 
economische en maatschappelijke ontwikkelingen die zich over een langere periode binnen 
een specifieke context hebben voorgedaan. De economische dynamiek van de jaren zestig 
leidde bijvoorbeeld in Nederland niet alleen tot de instroom van een omvangrijk aantal 
ongeschoolde gastarbeiders in de industrie, de basis vormend voor aanhoudende 
internationale migratie, maar ook tot de verdere uitbouw van een verzorgingsstaat die een 
hoog niveau van welvaart koppelde aan een hoog niveau van sociale zekerheid. Dat ging 
echter gepaard met een moeizaam functioneren van de arbeidsmarkt. De toetreding tot de 
arbeidsmarkt, maar ook de onvrijwillige uittreding zijn over de afgelopen twee decennia 
beschouwd stroef verlopende processen geweest binnen de Nederlandse context. Bij het hoge 
niveau van (sociale) zekerheid past ook een stevige arbeidsrechtelijke bescherming. 
Bovendien heeft de zekerheidsontwikkeling geleid tot relatief hoge minimumlonen. Eén van 
de gevolgen van de ontstane situatie is de relatief hoge kapitaalintensiteit in de Nederlandse 
economie. Dat impliceert dat zelfs aan de onderkant van de arbeidsmarkt relatief veel goed 
geschoolde en vaardige arbeidskrachten worden gevraagd. De drempel tot entree op de 
arbeidsmarkt wordt daardoor verder verhoogd.  
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Er zijn wel ontwikkelingen gaande die erop duiden dat die drempel lager kan worden, maar 
de huidige structuur resulteert vooralsnog in de situatie dat het bemachtigen van een baan 
moeilijk verloopt en veel scholing vergt. Gevolg is dat er een relatieve tweedeling ontstaat 
tussen werkenden en niet-werkenden. De niet-werkenden zijn tot dusverre niet noodzakelijk 
werkelijk arm in termen van inkomens, maar wel in termen van het ontberen van werk, en 
daarmee in termen van toegang tot sociale netwerken. Bovendien zijn de niet-werkenden sterk 
oververtegenwoordigd onder de migranten, degenen die in de jaren zestig en zeventig als 
gastarbeider naar Nederland zijn gekomen, maar ook vertegenwoordigers van de 
daaropvolgende generaties. 
Kortom, de ontwikkeling van een tweedeling is tot nu toe sterk afgeremd door de aard van de 
verzorgingsstaat; bovendien is de dreiging van tweedeling veel meer verbonden aan de 
entreemogelijkheden op de arbeidsmarkt; daarnaast heeft de dreigende tweedeling een 
belangrijke etnische component. 
 
Ruimtelijke mismatch 
Het is bekend dat economische herstructurering in beginsel aanleiding geeft tot versterking 
van de tweedeling tussen werkenden en niet-werkenden. De economische dynamiek leidt er 
namelijk toe dat de vraag naar arbeid niet altijd optimaal aansluit bij het aanbod ervan. Men 
spreekt over een `mismatch’. Daarnaast wordt wel beweerd dat er tijdens deze economische 
veranderingen tevens een ruimtelijke heroriëntatie van al dan niet nieuwe bedrijvigheid 
plaatsvindt, waardoor eveneens een `mismatch’ ontstaat, een `ruimtelijke mismatch’. Ook in 
Nederland leeft deze gedachte. Vooral degenen met een zwakke positie zouden moeite 
hebben de groter wordende afstand tussen de woonlocaties en werklocaties te overbruggen en 
geen mogelijkheid hebben hun woonlocatie aan te passen aan het veranderde ruimtelijk-
economische patroon (Kasarda et al 1992). Gelet op de nog altijd betrekkelijk geringe 
afstanden tussen woning en werk waarover in de Nederlandse context sprake is, mede gelet 
op de uitstekende openbaar vervoer verbindingen en rekening houdend met de relatief hoge 
inkomens bij de entree op de arbeidsmarkt (vergeleken met de Amerikaanse ervaringen), lijkt 
aan een dergelijke `ruimtelijke mismatch’ van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt geen grote 
betekenis te moeten worden toegekend, althans niet in relatie tot ruimtelijke problematiek. 
Voor zover er sprake is van een ruimtelijke `mismatch’ lijkt niet zozeer het ruimtelijk uit 
elkaar liggen van woning en werk op zichzelf het probleem te zijn, als wel het probleem van 
de wijze waarop de informatie over vacatures op de juiste plaats onder de aandacht worden 
gebracht. De vraag is dus meer: hoe kunnen laaggeschoolden adequaat geïnformeerd worden 
over het bestaan van vacatures die bij hun profiel passen. 
 
Ruimtelijke tegenstellingen 
De gestaag groeiende sociale tegenstellingen tussen huishoudens (de inkomensverschillen 
nemen al vijftien jaar lang onafgebroken toe) worden weerspiegeld in sociaal-ruimtelijke 
tegenstellingen. Dat betreft overigens niet alleen een strikt sociaal-economische uitsortering, 
maar ook een specifiek ruimtelijke oriëntatie naar andere kenmerken zoals de 
huishoudenssamenstelling of etnisch herkomst. Eenpersoonshuishoudens blijken sterk 
stedelijk georiënteerd te zijn. En ook de internationale migratie blijkt in toenemende mate 
georiënteerd op stedelijke gebieden. In Nederland bleek in 1970 nog 30% van de immigranten 
op een van de vier grote steden gericht te zijn; in 1992 was dat al 40%. De ontwikkelingen 
leiden zeker tot een toename van de sociaal-ruimtelijke tegenstellingen binnen steden, tot 
sociaal-ruimtelijke segregatie. In etnische termen hoeft de tegenstelling niet groter te worden. 
Gegevens over de laatste vijftien jaar geven aan dat er niet of nauwelijks sprake is van 
toenemende etnische segregatie (tabel 2). Het aandeel van de stedelijke bevolking dat als 
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allochtoon kan worden aangeduid neemt weliswaar toe, maar er is geen sprake van de 
ontwikkeling van omvangrijke etnische getto’s (zie ook Deurloo & Musterd 1997).  
 
Tabel 2 Ontwikkeling van de segregatie van minderheden in de grote steden 

(segregatieindex, 0 is laagste, 100 is hoogste segregatie) 
 
    1980   1986/87  begin jaren 90 
 
Amsterdam   30,0   31,5   32,5 
Turken    37,3   38,8   41,1 
Marokkanen   38,6   36,9   39,0 
Zuid-Europeanen  27,7   24,1   18,7 
Surinamers   27,8   33,7   35,9 
 
Rotterdam   46,7   43,0   43,7 
Turken, Marokkanen 
plus Zuid-Europeanen 51,0   51,8   51,8 
Surinamers, Antillianen 34,2   30,8   30,3 
 
Den Haag   55,5   52,6   51,0 
Turken    66,4   65,1   60,4 
Marokkanen   64,7   57,3   53,1 
Zuid-Europeanen  29,3   20,9   16,7 
 
Utrecht   37,1   33,2   35,0 
Turken, Marokkanen    
plus Zuid-Europeanen 45,9   41,0   42,8 
Surinamers, Antillianen 22,3   23,6   24,6 
   
Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, 1994, tabel 3.4 en 3.5 
 
Veel huishoudens van niet-Nederlandse herkomst weten kennelijk op zeker moment een 
positie te verwerven om, net als andere huishoudens, zich op andere woonmilieus te 
oriënteren, daarmee de clustering van allochtonen huishoudens doorbrekend. Dat laat echter 
onverlet dat de sociaal-ruimtelijke tegenstellingen toenemen, zowel op regionaal niveau als - 
recent - op stedelijk niveau. Tot het eind van de jaren tachtig was van een toename van de 
sociaal-economische tegenstellingen op regionaal niveau nauwelijks sprake. De verschillen 
tussen stad en ommeland, die met de ontwikkeling van de suburbanisatie waren 
geïntroduceerd, zijn tot het begin van de jaren negentig niet veel groter geworden (tabel 3). 
Maar vanaf dat moment werd de toename van de inkomensongelijkheid ook ruimtelijk 
zichtbaar, op regionaal niveau.  
Binnen de steden is dit proces nog wat ingewikkelder geweest, omdat er samenhangend met 
de veranderende huishoudensstructuur (een sterke groei van kleine huishoudens en van 
tweeverdieners) sprake was van een sterke opkomst van de binnenstedelijke woonmilieus en 
een daaraan parallel verlopende daling van het sociaal-economische niveau van recenter 
gebouwde wijken. Omdat tot omstreeks 1980 de sociaal ruimtelijke structuur juist een zwakke 
binnenstad en een sterker aangrenzend gebied te zien gaf, is eerst ruim een decennium nodig 
geweest om de binnenstad op een relatief hoger peil te brengen ten opzichte van de 
buitenwijken. In termen van sociaal-ruimtelijke tegenstellingen betekent dit een afname van 
de tegenstellingen. Inmiddels lijkt het kruispunt evenwel gepasseerd te zijn en nemen de 
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ruimtelijke tegenstellingen ook binnen de steden toe. De sociaal-economische ruimtelijke 
tegenstellingen zijn overigens nog altijd relatief bescheiden. 
 
Tabel 3 Procentuele afwijking van het gemiddeld inkomen per inkomenstrekker (totaal 

inkomen) van de kernstad ten opzichte van het stadsgewest (minus de kernstad), 
in de vier grootste steden, in 1974, 1984, 1989, 1994* 

 
   19741  1984  1989  1994 
 
Amsterdam  -15,8%  -16,7%  -15,7%  -18,8% 
Rotterdam  -10,1%  -15,9%  -15,5%  -18,2% 
Den Haag  -10,3%  -11,7%  -11,2%  -11,7% 
Utrecht  -13,2%  -17,2%  -18,9%  -21,0% 
 
bron: CBS, Regionale Inkomensstatistiek, bewerking auteurs 

 

1 In 1974 is een licht afwijkende definitie gehanteerd, wat geringe effecten kan hebben. Bij dezelfde definitie als 
die in 1984 en later is gehanteerd, zou het cijfer van 1974 iets lager zijn uitgevallen; het verschil tussen de 
centrale stad en het ommeland zou iets kleiner zijn. Ook de 1994 definitie wijkt licht af. De verschillen met 
andere jaren en 1994 zouden iets toenemen bij een meer gelijke definitie.  
 
* de gewestelijke cijfers hebben betrekking op naar aantal inkomenstrekkers gewogen gemiddelden, uitgaande 
van gegevens op Corop-niveau en gemeenten. Amsterdam: Corop 19 t/m 24, plus Hoorn, Almere en Lelystad; 
Rotterdam: Corop 29, 30 en de helft van 28; Den Haag: Corop 25, 26, 27 en de helft van 28; Utrecht: Corop 17. 
 
 
Reactie 
Aan de toename van de sociaal-ruimtelijke tegenstellingen op stedelijk en regionaal niveau is 
de roep verbonden om de segregatie, die indirect door economische veranderingen kan zijn 
ontstaan, tegen te gaan. Die roep is geworteld in de angst voor segregatie. Deze angst heeft 
tenminste twee achtergronden. De eerste achtergrond is dat velen veronderstellen dat de 
segregatie tot gevolg heeft dat de kansen op integratie in de samenleving van individuele 
huishoudens binnen die concentratie erdoor zouden worden verkleind. De concentraties 
zouden gemakkelijk een min of meer permanent karakter kunnen krijgen waardoor de 
individuele sociale mobiliteit en sociale participatie zouden worden belemmerd. De tweede 
achtergrond is verbonden aan de thans werkzame mechanismen die de segregatie van 
bevolkingscategorieën lijken te moeten doen toenemen en daarmee de ruimtelijke 
concentraties van categorieën van lage inkomens en migranten. Tot die mechanismen 
behoren: 
- een vrijere woningmarkt 
- een steeds verder terugtredende overheid: minder sociale zekerheid en vangnetten 
- een krimpende voorraad sociale huurwoningen 
- de verzelfstandiging van corporaties 
- toenemende inkomensongelijkheid 
- de toenemende voorkeur van bewoners(-eigenaren) voor homogene woonmilieu’s 
- xenofobie ten aanzien van de aanwezigheid van buitenlanders  
Hoewel over de angst voor segregatie verschillend kan worden gedacht, is de behoefte om er 
iets aan te doen bijzonder groot. Bij voorkeur lijkt men de segregatie te willen tegengaan 
langs de weg van het volkshuisvestingsbeleid. Dat blijkt ondermeer uit het zogeheten 
‘herstructureringsbeleid’. Met het verschijnen van het rapport ‘De Gedifferentieerde Stad’, in 
1996, is door het Rijk en de grote steden het startsein gegeven voor een grootscheepse 
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herstructurering van de stedelijke woningvoorraad, met de bedoeling een grotere differentiatie 
van de bevolking op wijk- en buurtniveau te bewerkstelligen. Recent is met de Ontwerpnota 
Stedelijke Vernieuwing (VROM, 1997) aangegeven dat men zich bij de ingrepen in de 
stedelijke structuur niet meer zo nadrukkelijk als in de voorbije periode van stadsvernieuwing 
op de fysieke structuur alleen, maar ook of juist op de sociale structuur wil richten. De 
overheden achten veel woonmilieus te eenzijdig opgebouwd en te inflexibel om op 
veranderingen te kunnen inspelen. Ze worden daardoor kwetsbaar, meent men, waardoor 
harde scheidingen met andere buurten kunnen ontstaan. 
 
Kanttekeningen 
De veronderstelling dat segregatie de maatschappelijke participatie belemmert is gebaseerd 
op beeldvorming die in hoge mate geïnspireerd is op Amerikaanse ervaringen met etnische 
getto’s en armoedegetto’s, waarvan de bevolking volstrekt maatschappelijk geïsoleerd is 
geraakt. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat zich ook in Nederlandse steden zeer omvangrijke 
concentraties van sociaal zwakke huishoudens voordoen en dat deze concentraties alsmaar 
groter worden en de tegenstellingen scherper. We hebben hier evenwel geschetst dat de 
tegenstellingen relatief klein zijn; er zijn geen getto’s; de tegenstellingen nemen vooralsnog 
niet dramatisch toe, al is enige waakzaamheid voor de ontwikkeling van ‘two worlds apart’ te 
begrijpen. De relatief geringe ruimtelijke ongelijkheid hangt waarschijnlijk samen met een 
relatief geringe inkomensongelijkheid en met de dempende effecten van de Nederlandse 
verzorgingsstaat. De veranderingen die zich hier manifesteren zouden weleens tot scherpere 
segregatie aanleiding kunnen geven, maar voorlopig is er geen reden voor paniek.  
Hoe dan ook, als onevenwichtige bevolkingsspreiding (segregatie) bestreden moet worden, 
omdat gebleken is, of in de toekomst blijkt, dat er werkelijk negatieve effecten aan vastzitten 
voor de economie of voor de maatschappelijke participatie van de bevolking, is het goed te 
bedenken dat in feite de gehele verzorgingsstaat verbonden is met dit verschijnsel. Elke 
maatregel heeft te maken met het bredere kader waarin veranderingen zich voltrekken in de 
sfeer van sociale zekerheid, inkomensbeleid, gezondheidszorg, subsidies, enzovoorts. Het 
zoeken van toevlucht in de volkshuisvesting - de praktijk in Nederland - kan in feite niet 
geïsoleerd worden van andere koerswijzigingen in de verzorgingsstaat. Bij de herijking van 
de verzorgingsstaat kan men niet opeens doen alsof de volkshuisvesting daar niets mee te 
maken heeft en daar, binnen die sector, opeens een geheel ander (herverdelend) beleid gaan 
voeren. Er dient de erkenning te ontstaan dat sociale ongelijkheid en ruimtelijke ongelijkheid 
aan elkaar verbonden zijn en dat deze, zonder sterke overheid, beide zullen toenemen. Deze 
erkenning houdt in dat indien de overheid segregatie wil tegengaan zij op alle relevante 
werkterreinen haar invloed (opnieuw) moet doen gelden: op de gebieden van 
werkgelegenheidsbeleid, scholingsbeleid, inkomensbeleid en volkshuisvestingsbeleid samen. 
En dan nog zal men niet te zenuwachtig moeten worden van enige segregatie; die is 
simpelweg nodig om een zekere mate van integratie op lokaal niveau te bereiken. 
 
Volkshuisvestingsbeleid nader belicht 
Omdat er in de praktijk niettemin zoveel waarde wordt gehecht aan volkshuisvestingsbeleid 
als panacee voor ruimtelijke segregatie, lijkt het zinvol om hier ook en detail nog een nadere 
beschouwing aan te wijden. Aan welke maatregelen wordt vooral veel aandacht besteed? Wij 
noemen er drie, die veel aandacht krijgen en voorzien elk van de maatregelen van een 
beknopt commentaar. 

 Gemengd bouwen: alleen met subsidies zal het mogelijk zijn om substantiële aantallen 
dure woningen te bouwen in goedkope wijken, tenzij de goedkope wijken toch al de 
neiging vertonen naar een hoger segment in de markt te verschuiven. Het voornemen de 
subsidiekraan wijd open te zetten staat echter haaks op het streven naar meer 
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marktwerking in de volkshuisvesting. De waarde van een woning wordt mede bepaald 
door de omgeving van de woning en door de perceptie van het perspectief van die 
omgeving. Een duurdere woning in een slecht in de markt liggende buurt verliest immers 
veel van zijn aantrekkelijkheid; een koper of huurder zal alleen kopen of huren als de prijs 
daalt en/of als de schaarste extreem groot is en er elders geen alternatief is. 
Marktgeoriënteerde investeerders voorzien deze ontwikkeling, en zullen besluiten niet in 
dure woningen in dergelijke wijken te investeren, tenzij de overheid bijpast. Gemengd 
bouwen kan wellicht op één type plek aanslaan, namelijk in de meest stedelijke gedeelten 
van de steden. Stedelijk georiënteerde huishoudens (een- of tweepersoons met een 
(potentieel) hoge arbeidsmarktparticipatie) richten zich namelijk meer op de stedelijke en 
buurtvoorzieningen en op de buurtatmosfeer en minder op de buurtbewoners; omvangrijke 
differentiatie in sociale zin en in de sfeer van de kwaliteit en prijs van de woonruimte is 
voor hen (arm of rijk) waarschijnlijk een gering probleem; de milieus die zich bij uitstek 
lenen voor dergelijke gemengde fysieke en sociale structuren - in feite de enige milieus - 
zijn de reeds genoemde multifunctionele binnensteden en de direct aangrenzende 19e 
eeuwse wijken. Door de grotere koopkracht van welgestelden is bij enige marktwerking 
overigens ook in deze stedelijke milieus verdere homogenisering in sociaal opzicht 
(homogeen hoog) te verwachten. 
Huishoudens met kinderen daarentegen oriënteren zich doorgaans minder op stedelijke 
faciliteiten, maar meer op de woning en de sociale structuur van het woonmilieu; 
omvangrijke differentiatie in sociale zin, gekoppeld aan verschillen in kwaliteit en prijs 
van de woonruimte is voor hen wel een probleem; in homogene woongebieden buiten de 
19e eeuwse gordel leidt sterke heterogenisering van de woonbevolking door gemengd 
bouwen daardoor potentieel tot verzet. Het vermogen van koopkrachtiger huishoudens van 
dit type om naar sociaal homogene woonwijken te verhuizen, leidt niet alleen voor hen, 
maar ook voor de achterblijvers tot relatief homogene woonmilieus. Alleen schaarste en 
strenge toewijzing kunnen hier segregatie tegengaan, maar het is de vraag of dat een 
gewenste beleidskoers is. 

 Scheefheid gedogen. Het tweede onderwerp betreft het accepteren van situaties waarbij 
huishoudens met hoge inkomens gehuisvest zijn in woningen met lage huren. Dat zal zich 
met name gemakkelijk voordoen in sociale huurwoningen in aantrekkelijke buurten 
(binnensteden, duurdere wijken). Veel huurders zijn niet geneigd een dergelijke woning te 
verlaten als het inkomen toeneemt. De overheid heeft zich lange tijd ongelukkig getoond 
met deze situatie en pogingen ondernomen deze te beëindigen. Onder druk van politici die 
menen dat het toestaan van de genoemde situatie leidt tot een meer gemengde 
bevolkingssamenstelling en derhalve tot geringere segregatie, is het Kabinet-Kok echter 
van standpunt veranderd. Scheefheid op het moment van toewijzing wordt tot op zekere 
hoogte toegestaan.  
Naar ons inzicht wordt met het nieuwe beleid het beoogde doel - het tegengaan van te 
omvangrijke segregatie - evenwel niet bereikt. Scheefheid leidt namelijk in aantrekkelijke 
wijken met een gemengde woningvoorraad juist gemakkelijk tot een homogenisering van 
de bevolking. De kans daarop is met name groot als het goedkope gedeelte van de 
voorraad in die gemengde wijken kwalitatief goed is en flink gesubsidieerd. Het gaat dan 
vaak om goedkope sociale huurwoningen temidden van duurdere woningen..  
Alleen als zich grote inkomensverschillen zouden voordoen in woonmilieus die wat betreft 
de bebouwing en het huurniveau homogeen zijn, zou men op grond van een streven naar 
bevolkingsmenging kunnen overwegen dit te accepteren. Onze verwachting is echter dat 
dergelijke scheefheid zich niet of nauwelijks, of slechts tijdelijk zal voordoen vanwege de 
verschillende woonmilieu-oriëntaties van uiteenlopende typen huishoudens.  
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 Huurwoningen verkopen: De derde ingreep, het verkopen van huurwoningen biedt 
evenmin soelaas. Het is inmiddels uit onderzoek bekend dat dit gemakkelijk leidt tot 
verkoop van de betere gedeelten van de voorraad en tot sociale marginalisering van de rest 
van de huurvoorraad. De segregatie zal er eerder door toe- dan afnemen. 

 
Conclusie 
De neiging van huishoudens om de woonsituatie aan te passen aan hun sociaal-economische 
mogelijkheden is groot. Verschillende huishoudens articuleren uiteenlopende voorkeuren. 
Grote vraag van bepaalde huishoudens naar stedelijke milieus (binnenstad en aangrenzende 
19e eeuwse wijken) en veel marktwerking samen impliceren de transformatie van die milieus 
naar sociaal homogene bewoners. Segregatie is een sterk proces indien de tegenstellingen op 
individueel niveau aanzienlijk zijn. Als de sociale ongelijkheid op individueel niveau groot is, 
zal vastgesteld kunnen worden dat gemengde woonmilieus langzaam maar zeker 
transformeren naar homogener milieus!  Afgedwongen gemengde woonsituaties kunnen 
onder die omstandigheden op korte termijn weliswaar een ruimtelijke menging betekenen, 
maar op langere termijn zullen weer nieuwe evenwichten (met homogene milieus) ontstaan. 
Met andere woorden: afgedwongen menging via beïnvloeding van de aard van de nieuwbouw 
vereist dus juist interventie (publieke marktsegmentatie, quota-regelingen) en staat daarmee 
haaks op een meer liberale woningmarkt.   
De conclusie moet zijn dat sociale en etnische segregatie in Nederlandse steden relatief 
bescheiden is, zij het dat deze - voor wat betreft de inkomens - langzaam toeneemt. 
Overheidsinmenging kan reductie van de tegenstellingen bewerkstelligen, maar bedacht moet 
worden dat in liberaliserende verzorgingsstaten, met veel marktwerking, het verband tussen 
inkomen, werk, huisvesting en locatie veel sterker is dan in sociaal-democratische staten, 
waar veel aan herverdeling wordt gedaan. Over het algemeen geldt dat hoe liberaler de staat 
hoe meer segregatie. Als men oordeelt dat de segregatie te omvangrijk is - een oordeel waar 
in veel gevallen op af te dingen is (zie ook hierna), is inkomensherverdeling in feite het meest 
aangewezen instrument. Als men dat een te direct instrument vindt, dat niet goed past bij het 
propageren van meer marktwerking, kan via de volkshuisvesting wellicht nog een bescheiden 
demping teweeggebracht worden. Wel impliceert dat binnen het huidige tijdsgewricht een 
sectorsgewijze uitzondering op de algehele verzorgingsstaat-filosofie. Wat in ieder geval 
duidelijk is, is dat een terugtredende overheid, met meer ruimte voor de markt, haaks staat op 
de ambitie krachtig in te grijpen in de sociaal-ruimtelijke structuur van stedelijke gebieden. 
 
Voor de bestrijding van armoede en sociale effecten staan in beginsel drie wegen open 
(Kesteloot et al, 1997): via de markt, momenteel gekenmerkt door economische 
herstructurering; via de staat, momenteel gekenmerkt door een versobering van 
verzorgingsarrangementen; en via sociale relaties, momenteel gekenmerkt door een 
herstructurering van huishoudens en families en een verminderend belang van sociale 
netwerken. In de naoorlogse periode is de aanpak via de verzorgingsstaat populair geworden 
onder gelijktijdige verwaarlozing van de markt en (vitale) sociale netwerken. De huidige 
aanpak van de verzorgingsstaat via de herstructurering van de woningmarkt, maar ook via de 
arbeidsmarkt met Melkert-banen en kansenzônes kan als defensief en compenserend of 
symptoom-bestrijdend gekenschetst worden. In een bestel, waarin marktwerking verder wordt 
gepropageerd en benadrukt, lijkt dit te leiden tot ‘dweilen met de kraan open’. Het ligt meer 
voor de hand aansluiting te zoeken bij een aanpak, die een groter zelfoplossend vermogen in 
zich bergt: via de arbeidsmarkt met economische structuurversterking als ingang. Die 
economische structuurversterking, waar wij hierna uitvoerig op ingaan, kan leiden tot nieuwe 
mogelijkheden, nieuwe kansen om opwaartse sociale mobiliteit te realiseren, ook bij degenen 
die nu als kansarm worden aangeduid. Wij zullen aangeven dat de vitale sociale verbanden 
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daarbij moeten worden benut. Dat vergt een heel andere benadering van het verschijnsel 
segregatie. In de huidige beleidspogingen segregatie te bestrijden, lijkt angst (voor 
‘Amerikaanse toestanden’) de belangrijkste raadgever. Daardoor wordt te gemakkelijk de 
winst van een krachtig sociaal verband opgegeven; en daarmee het zelfoplossend vermogen 
om de sociale positie te verbeteren; ruimte voor etnisch ondernemerschap lijkt een voorbeeld 
van een meerbelovende aanpak. 
 
 
4 Mondialisering en regionale economische integratie 
 
Het debat over de wijze waarop versterking van de economisch-ruimtelijke structuur in 
Nederland dient plaats te vinden wordt gedomineerd door de gedachte dat kleine landen met 
open economieën worden geconfronteerd met krimpende beleidsmarges. Hierbij wordt 
geleund op twee argumenten. Enerzijds op de ‘mondialiseringsthese’, volgens welke de 
liberalisering van markten (financiële markten in het bijzonder) ten grondslag zou liggen aan 
de sterke groei van de wereldhandel. Dit zou hebben geleid tot de opkomst van nieuwe 
concurrenten (zogenoemde NIC’s, Newly Industrialised Countries) en tot een toenemende 
mondiale, economische vervlechting (vooral de groei van ‘intra-industry trade’). Anderzijds 
op het feit van de voortgaande economische en monetaire eenwording binnen de Europese 
Unie. Met de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Markt, enkele jaren geleden, zijn 
de meeste onderlinge handelsbelemmeringen verdwenen en Europese regels voor 
mededinging van kracht geworden. Sindsdien wordt ook gestreefd naar het beëindigen van 
een nationaal sectorstructuurbeleid en van een eigen regionaal-economisch beleid en worden 
juridische monopolies ontmanteld door de plicht concurrenten toe te laten. Met de te 
verwachten voltooiing van de Monetaire Unie zal ook de wisselkoers wegvallen als nationaal 
beleidsinstrument. Algemeen wordt verwacht dat van de combinatie ‘Gemeenschappelijke 
Markt’/’Monetaire Unie’ een convergerende werking zal uitgaan op de budgettaire en 
daarmee ook op de fiscale politiek. 
Beide processen (‘mondialisering’ en regionale economische integratie) zouden een 
beperking van de autonomie van de lidstaten op het terrein van de economische politiek 
impliceren via toenemende beleidsconcurrentie. Hiermee zou beslissingsmacht van 
plaatsgebonden instituties als nationale staten verschuiven naar mondiale ondernemingen die 
volledig ‘footloos’ zijn. Daardoor zou een proces van algehele, sociaal-economische 
convergentie tussen nationale staten plaats vinden waarin maar weinig ruimte bestaat voor in 
positieve zin afwijkende verzorgingsstaat-arrangementen. Tegelijkertijd zou de oude 
polarisatie in welvaart tussen de rijke ‘eerste’ wereld en de arme ‘derde’ wereld worden 
vervangen door een welvaartspolarisatie binnen grootstedelijke gebieden, zowel in de ‘eerste’ 
als ‘derde’ wereld (Sassen 1991). Voor zover nog sprake zou zijn van monetair-, 
sectorstructuur- of regionaal-economisch beleid zou dat (voor Nederland) van Europese ‘snit’ 
zijn. Resterend nationaal economisch beleid zou daarom gericht moeten worden op 
verbetering van de marktwerking en flexibilisering van de arbeidsmarkt.  
Keerzijde van de afnemende sturingsmogelijkheden op macroniveau is dat regionale en lokale 
vestigingsplaatskwaliteiten aan importantie winnen. Investeringen ter versterking van de 
ruimtelijk-economische structuur worden dus van steeds crucialer belang in de internationale 
concurrentieverhoudingen. Gezien de grote verscheidenheid in regionale en lokale condities 
en de aard van hun ontwikkelingspotentieel staat of valt het succes van een ruimtelijk 
investeringsbeleid dan ook met de mate waarin de besluitvormers zich rekenschap geven van 
deze verscheidenheid. 
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Onbetwistbaar intensiveert een in geografische zin groeiende, en in economische zin 
homogener wordende ruimte de concurrentie op een hoger ruimtelijk schaalniveau. Op zijn 
beurt verkleint dat de speelruimte van nationale economische beleidsmaatregelen. Maar het 
bestempelen van gebeurtenissen op een boven-nationaal schaalniveau tot exogene variabele 
bergt een risico in zich. Het gevolg is immers fundamentele onzekerheid. En gebrek aan 
houvast omtrent de toekomst leidt gemakkelijk tot continuering van oud en beproefd beleid. 
Zij het met diverse nuances, vertrekt het naoorlogse Nederlands ruimtelijk investeringsbeleid 
steevast vanuit de ligging binnen het Europese economische kerngebied. Binnen Nederland 
worden verschillen onderkend in de mate waarin dit het geval is. Dit leidt tot een nationale 
hiërarchie met de Randstad bovenaan, daaromheen een (uitdijende) intermediaire zone of 
aangroeigebied, daar weer omheen flankerende gebieden en, met een enkele stedelijke 
concentratie als uitzondering, het restgebied. Binnen de Randstad staan op hun beurt de grote 
stedelijke concentraties centraal met, volgens de recente VINEX-nota, de Rotterdamse 
zeehaven en de Amsterdamse luchthaven als absolute top. Het is volgens deze visie niet 
verwonderlijk dat het ruimtelijke beleid in Nederland sterk leunt op investeringen in 
transportinfrastructuur en ruimtes voor bedrijfsvestigingen. Het verwondert evenmin dat de 
omvang van de respectievelijke investeringsstromen eveneens steevast spoort met de 
hierboven kort omschreven ruimtelijke hiërarchie. 
Momenteel staat de bevordering van de economische groei en het uitlokken van 
‘uitstralingseffecten’ in het ruimtelijk economisch beleid voorop. Daartoe strijden 
grootschalige infrastructurele projecten om voorrang. In de huidige discussies daaromtrent 
wordt niet voorbijgegaan aan kwalitatief nieuwe economische ontwikkelingen zoals 
toenemende internationalisering van de economie en verticale opsplitsing van grote concerns. 
Dat alles heeft tot gevolg de vorming van regionale netwerken of clusters, die gebouwd zijn 
rond nieuwe principes als ‘zero-stock’, ‘just-in time’ en ‘just-in-place’. Dit alles zou 
aanleiding geven tot de vorming van complexe, logistieke ketens en een enorme toename van 
de mobiliteit. Nieuwe strategische vervoersconcepten zijn daarom opgekomen rond 
‘catchwords’ als ‘gateway’, ‘mainport’ and ‘corridor’. Voor die gebieden die onvoldoende 
kunnen participeren in die aanpak of onvoldoende profiteren van de baten van een dergelijk 
beleid is en wordt eveneens een investeringsstrategie ontwikkeld. Het gaat thans minder om 
de perifere regio’s, maar om de binnenste delen van grote(re) stedelijke agglomeraties. Wij 
gaven in de vorige paragraaf al aan dat vooral gedacht wordt aan een gemoderniseerde versie 
van het compenserend stadsvernieuwingsbeleid uit de jaren ’70 onder de benaming: 
‘stedelijke herstructurering’ of ‘integrale stedelijke herinrichting/vernieuwing’. 
  
Gezien de ligging van Nederland is de hoofdlijn van beleid niet onbegrijpelijk, noch 
onverstandig. In feite kan historisch gesproken worden van de zoveelste ‘updating’ van een 
infrastructuurpolitiek die draait rond ‘ports’. Al in de 17e en 18e eeuw werden de grotere 
steden in Holland met elkaar verbonden via trekvaarten. Dat vormde de basis van de 
randstedelijke structuur. Deze structuur werd in de perioden 1815-1830, 1860-1880 en 1950-
1970 verder uitgebouwd. Na 1994 lijkt opnieuw een versterkingsronde te zijn begonnen. 
Geen ruimtelijk investeringsbeleid lijkt voorbij te kunnen gaan aan de politiek-geografische 
ligging van Nederland in een delta omgeven door dichtbevolkte en hoogontwikkelde 
gebieden. Dit heeft aanleiding gegeven tot de vorming van wat De Jong (1980) een Delta-type 
economie noemt dat gekenmerkt wordt door intensieve banden (‘een complex’) tussen handel, 
transport, trafieken, verzekeringen en geld- en kredietwezen. Tezamen met een sterke 
exportgerichte agrarische sector vormt, volgens hem, de Delta-economie de traditionele peiler 
onder de welvaart van Holland, respectievelijk Nederland. De huidige kern van het 
ruimtelijke investeringsbeleid, de ‘mainportpolitiek’, wordt dus gekenmerkt door een hoge 
mate van ‘padafhankelijkheid’ (Terhorst en Van de Ven 1997). Toch is de traditionele aanpak 
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momenteel omstreden. Er is meerdere malen op gewezen dat de gelden van het Rijk die 
Schiphol de ‘mainport-status’ moeten helpen bereiken een alternatieve 
aanwendingsmogelijkheid hebben met een hoger maatschappelijk rendement (Van Tulder 
1997, Van Ewijk  en Scholtens 1994, 1995). Ook zou de tweede Maasvlakte te ruim bemeten 
zijn. Tenslotte zou de eenzijdig op grote infrastructurele werken gerichte ruimtelijke 
investeringsstrategie de terugkeer betekenen van het sectorstructuurbeleid via de achterdeur. 
 
Dit essay heeft evenwel niet de bedoeling om af te dingen op bovenstaand beleid. 
Integendeel, het bevorderen van een Delta-type economie heeft Nederland historisch geen 
windeieren gelegd en het zou een sprong in het duister betekenen om hier al te radicaal 
afstand van te nemen. In algemene termen onderschrijven wij daarom de noodzaak van grote 
infrastructurele werken alsmede investeringen in de kwaliteiten van de beroepsbevolking en 
laten het thema hier vervolgens rusten. 
In deze tekst willen wij ons richten op een ander aspect dat, ons inziens, in het ruimtelijke 
investeringsbeleid tot op heden onvoldoende aan bod is gekomen, een aspect dat in het 
bijzonder aandacht verdient vanwege de potentiële impact op de sociale problemen in de 
stedelijke gebieden. Nog steeds leunt het gangbare beleid eenzijdig op de afhandeling en 
bewerking van steeds omvangrijkere en steeds internationaler goederenstromen, inclusief 
bijbehorend zakelijk personenverkeer. Dit levert arbeidsplaatsen op in sectoren als handel, 
transport, opslag en industrie en, in toenemende mate, ook afgeleide werkgelegenheid in de 
bouwnijverheid en de tertiaire sector. Voor de binnenste delen van (groot)-stedelijke gebieden 
wordt vooral de zakelijke dienstverlening als motor gezien.  
Minder aandacht gaat uit naar het feit dat momenteel de sterkste werkgelegenheidsgroei 
gerelateerd is aan de toename van de vrije tijd gekoppeld aan de groei van het persoonlijk 
inkomen in grote delen van de wereld. “As a result of the growth of disposable income and 
the expansion of discretionary time in modern society, the consumption of cultural products 
of all kinds is evidently expanding at an accelerating pace, and the sectors involved in making 
them constitute some of the most dynamic economic frontiers of capitalism today” (Knox 
1995). Ook de Nederlandse regering blijkt gevoelig voor het groeiend belang van deze 
economische sector. In de tweede missiebrief (16-9-1997) wordt gemeld: “In alle rijpere 
economieën vormen toerisme, recreatie, sport en cultuur tezamen een qua omzet en 
werkgelegenheid steeds belangrijker wordende ‘vrije-tijdsindustrie’, die relatief 
arbeidsintensief is en die een heel gespreid beroep doet op de arbeidsmarkt. ... Uit het oogpunt 
van werkgelegenheid is deze sector interessant, omdat zij in de grote steden, met hun vaste 
aantrekkelijke cultuurhistorische aanbod, maar ook daarbuiten, mogelijkheden biedt voor 
lager- en ongeschoolden” (pp. 9-10). 
Weliswaar wordt in het ruimtelijke beleid (terecht) veel aandacht geschonken aan toerisme, 
recreatie en natuurbehoud. Maar hier staat de ordening voorop, niet de economische 
importantie. Uit het feitelijke investeringsbeleid blijkt deze aandacht dus veel minder. 
Wij willen hier een pleidooi ontwikkelen om geleidelijk het ruimtelijke investeringsbeleid te 
hervormen tot een tweesporenbeleid. Naast het traditionele spoor rond ‘mainports’ zou meer 
geld en vooral aandacht moeten komen voor een nieuw spoor dat poogt de mogelijkheden van 
groeiende vrije tijd, gekoppeld aan ruimere bestedings- en verplaatsingsmogelijkheden van 
individuen te benutten. Dit willen wij om twee redenen. Allereerst spreken we qua 
werkgelegenheid over groeisectoren. Wat betreft de ruimtelijke spreiding van 
werkgelegenheid bieden de betrokken groeisectoren met name perspectieven voor die 
gebieden die gelegen zijn buiten de hoofdtransportassen. In het bijzonder delen van 
binnensteden die gekenmerkt worden door een hoge werkloosheid zouden ervan kunnen 
profiteren. Een tweede reden is dat de werkgelegenheid in de betrokken sectoren kwalitatief 
zeer gevarieerd is zowel qua niveau, van extreem hoog en gespecialiseerd (zonder dat 
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overigens steeds sprake hoeft te zijn van via formele opleidingen verkregen vaardigheden) tot 
laag als ook zeer flexibel in de tijd.  
Deze visie - een tweesporenbeleid, waarbij voor een van de sporen expliciet aansluiting 
gezocht wordt bij de kansen en potenties die de steden werkelijk bezitten - wordt ook 
genoemd door Andersson Elffers en Felix (1997) in een verkenning van het 
investeringsperspectief voor de grootste steden. Zij wijzen op het volgende: “Beïnvloeding 
van de economische ontwikkeling en de daarmee verbonden ruimtelijke spreiding van 
economische activiteiten is slechts beperkt mogelijk. ... Tegen de trend in is succes niet 
verzekerd. ... De ruimtelijk-economische ontwikkeling wijst niet op het hoogste rendement 
van overheidsinvesteringen in de grootste steden. De reden om impulsen aan de grote steden 
toe te kennen hangt vooral samen met sociale overwegingen (noodzaak) en een 
grootstedelijke waardering op politiek niveau. ... gezien de risico’s moet er niet op een kaart, 
het distributieperspectief gewed worden” (pp. 23-24). Daarom wordt gepleit voor 
“ontwikkeling van infrastructuur voor typisch stedelijke functies rond kennis, toerisme en 
cultuur” (p. 28). Alvorens wij zullen komen met een meer concrete invulling voor een 
innovatieve ruimtelijke investeringsstrategie en de sociale aspecten die daaraan verbonden 
zijn, is het geboden om het pleidooi voor een tweesporenbeleid ook theoretisch te 
onderbouwen. 
 
 
5 Diversiteit van economische ontwikkelingspaden en hun oorzaken 
 
De moderne economisch-geografische visie op het economische ontwikkelingsproces gaat 
sinds Harvey (1985a, 1985b) uit van de paradox dat ruimtelijke homogenisering en 
ruimtelijke differentiatie, ruimtelijke mobiliteit en ruimtelijke fixering tegelijkertijd optreden. 
Ofwel, in meer concrete termen, dat ‘globalisering’ en ‘plaatsgebonden ontwikkeling’ van 
economische complexen en provisiestructuren (kenmerken van markt en overheid in ruime 
zin) de keerzijde van eenzelfde proces zijn. Dit theoretisch uitgangspunt staat haaks op alle 
lineaire ontwikkelingsgedachten. In lineaire ontwikkelingsvisies wordt ruimte eenzijdig 
opgevat als een te slechten barrière met een ‘geontgeografiseerde wereld’ als eindpunt. 
‘Mondialisering’ zou slechts de laatste fase in een langdurig proces zijn wat zich gedurende 
de afgelopen 200 jaren voortdurend versneld heeft. Centraal in deze visie staat de grote, op 
massaproduktie gerichte transnationale onderneming die door de hoge mate van 
ontgeografisering volledig gebruik kan maken van de mogelijkheden van internationale 
arbeidsdeling. In deze visie is het gepast, zo lijkt het, om te pogen om in de slechting van 
ruimtelijke barrières een voorlopig niet-imiteerbare comparatieve voorsprong te nemen op 
andere landen via grootscheepse investeringen in infrastructurele werken. Dit kan het 
vestigingsklimaat zodanig verbeteren dat buitenlandse investeerders over de streep worden 
getrokken. Wel bestaat voortdurend de dreiging te worden ingehaald, hetgeen kan leiden tot 
een permanente ‘bereikbaarheidswedloop’ tussen landen en regio’s (‘bandwagon-effect’). 
 
Op de ‘mondialiseringsthese’, waarop zo vaak een beroep wordt gedaan ter onderbouwing en 
legitimering van ruimtelijk-economisch beleid, kan het nodige worden afgedongen. Zowel in 
theoretische als in empirische zin. Door ruimte, in theoretische zin, niet louter als hindernis 
op te vatten maar als medium en resultaat van sociale relaties wordt het mogelijk om het 
paradoxale moment van het ‘mondialiseringproces’ te erkennen: simultane ontgeografisering 
en reterritorialisering. ‘Mondialisering’ lokt weliswaar verscherpte buitenlandse concurrentie 
uit, maar, paradoxaal genoeg lokt dit tevens de ontwikkeling uit van ‘plaatsgebonden 
economische complexen’. Op deze wijze worden ‘assets’ gecreëerd en uitgebouwd die 
daarom elders niet langer reproduceerbaar zijn met als paradoxale consequentie dat markten 
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imperfect werken (Krugman 1994). Iets soortgelijks kan gesteld worden met betrekking tot 
provisiestructuren (‘mixes’ van marktvormen en publieke interventie). Kleine landen zijn 
bijvoorbeeld sterker onderhevig aan buitenlandse concurrentie dan landen met een grote 
binnenlandse markt en zijn daarom eerder geneigd om binnenlandse conflicten rond 
noodzakelijke herstructureringen te vermijden via corporatistische overlegstructuren of 
arrangementen van de verzorgingsstaat (Katzenstein 1985). De belangrijke implicatie van het 
bovengemelde is dat, ook al gaat er van ‘mondialisering’ een convergerende dwang uit, er 
altijd variatie zal blijven bestaan in de ontwikkeling van ‘plaatsgebonden economische 
complexen’ en provisiestructuren omdat er geen optimum meer bestaat. Goederen en diensten 
kunnen dus worden voortgebracht in geheel verschillende typen ‘economische complexen’ 
zonder dat sprake is van één vorm die superieur is aan alle andere. Bovendien kan de 
ontwikkeling van ‘plaatsgebonden economische complexen’ en ‘provisiestructuren’ niet los 
gezien worden van lokale machtsvorming omdat ze ingebed zijn in economische, politieke, 
sociale en culturele instituties. Omdat uitkomsten variabel zijn, is ook om deze reden geen 
sprake van een wereld volgens de lineaire ontwikkelingsvisie. Onderzoek naar de verhouding 
tussen ‘plaatsgebonden economische complexen’ en ‘mondialisering’ draait daarom in de 
eerste plaats om de kwestie van geografische schaal. Dit schaalniveau is niet zomaar 
‘gegeven’ noch kan het optimale niveau worden afgeleid van ‘puur’ economische criteria als 
drempelwaarde en reikwijdte. Het optimale schaalniveau bestaat niet maar is in de praktijk 
het resultaat van machtsverhoudingen en daarom zelf onderdeel van machtsvorming. De vaak 
gehoorde stellingname als zouden economische activiteiten zich heden ten dage niets 
aantrekken van politieke grenzen is dan ook onjuist. 
De pretentie van deze theoretische bespiegelingen is een poging tot onderbouwing van het 
punt dat er, althans in theorie, veel meer politieke speelruimte bestaat dan in de visie van de 
aanhangers van de mondialiseringsthese wordt erkend. Maar deze speelruimte moet wel 
steeds worden bevochten. Steeds vaker zal men daarom moeten pogen niet-imiteerbare 
‘assets’ te creëren ten einde een relatief comparatief voordeel te verwerven. Het ligt voor de 
hand dat het regionale en lokale niveau hier het relevante schaalniveau zijn. Immers op dit 
vlak zijn klimaat, landschap, natuur en culturele en historische eigenheid het meest 
verscheiden. Maar hier blijft het niet bij. In toenemende mate wordt bovenstaande 
‘plaatsgebonden eigenheid’ niet als ‘gegeven’ beschouwd maar ook als ‘maakbaar’. En dat is 
van groot belang als het vraagstuk aan de orde is van de aard der voor te nemen investeringen, 
die immers richting geven aan ontwikkelingsprocessen en daarmee de toekomst gestalte 
geven. In een volgende paragraaf wordt bovenstaande gedachte meer concreet uitgewerkt. 
Hier willen we de aandacht eerst richten op de empirische onderbouwing van de 
‘mondialiseringsthese’. Deze is zwak. De kritiek kan worden samengevat in 5 punten. 
1 Alhoewel de wereldhandel al decennia sneller groeit dan de wereldproduktie, claimen 

diverse auteurs (Hirst en Thomson 1992, Kleinknecht en Ter Wengel 1996 en Krugman 
1996) dat de economieën van vele belangrijke economische staten in de tweede helft van 
de 19de eeuw in relatieve zin even open waren als heden ten dage.  

2 Tevens blijkt dat de snelle groei van de wereldhandel zich heeft afgespeeld tussen, maar 
vooral binnen drie grote handelsblokken: EU, NAFTA en de moderne versie van Japan’s 
‘Co-prosperity Sphere’. Zo is het aandeel van de Nederlandse import vanuit EU-
partnerlanden continu gestegen (van 67% in 1982 tot 74% in 1992). Omdat grote delen van 
de wereld blijkbaar weinig in het proces van ‘mondialisering’ zijn betrokken zou daarom 
beter gesproken kunnen worden van een proces van ‘regionale blokvorming’. Zou men, in 
navolging van Ruigrok en Van Tulder (1995) de economische periferieën van de wereld 
toedelen aan de drie genoemde handelsblokken (overig Amerikaans continent bij NAFTA, 
oost-, zuidoost Europa en Noord-Afrika bij de EU en overig Azië bij Japan) dan zou zelfs 
sprake zijn van een proces van ‘triadisering’ van de wereldeconomie. Welke van de drie 
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genoemde vormen van groei van de wereldhandel in de toekomst de overhand zal hebben 
is vooralsnog onduidelijk. Maar de consequenties voor een te ontwerpen ruimtelijke 
investeringsstrategie zijn groot. Immers, in het geval dat intra-regionale groei de overhand 
zou hebben, kunnen gemakkelijker coördinerende instituties in het leven worden geroepen 
en verzorgingsarrangementen gehandhaafd (met als extreme vorm bijvoorbeeld een ‘Fort 
Europa’) dan in het geval dat pure ‘mondialisering’ de motor achter de snelle groei van 
grensoverschrijdende handel zou zijn. In het laatste geval ontbreken vooralsnog bevoegde 
coördinerende instanties en is de kans groot op een volledige beleidsconcurrentie. Tevens 
heeft Van Tulder (1997) aannemelijk gemaakt dat de aard van de groei van de 
wereldhandel grote gevolgen heeft voor de aard van de te prioriteren infrastructurele 
investeringsobjecten. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat ondernemingen, die in hun jacht op 
schaalvoordelen overgaan tot (re)centralisatie van produktievestigingen binnen de EU, 
bijdragen aan een volumedaling van via ‘mainports’ aangevoerde inputs.  

3 Ruigrok en Van Tulder spreken naar aanleiding van een analyse van de 100 grootste 
ondernemingen ter wereld dat de ‘mondiale onderneming’ een mythe is. Alle 
kernactiviteiten blijken gebonden te zijn aan ‘national industrial systems’ en daarom 
nagenoeg onverplaatsbaar over landsgrenzen.  

4 Sinds het verdwijnen van het socialisme zou het dominante kapitalisme dwingen tot 
convergentie van ontwikkelingspaden. Deze visie negeert het feit dat markteconomieën 
noodzakelijkerwijze zijn ingebed in geheel verschillende economische, sociale, culturele 
en politieke instituties zoals steeds vaker erkend wordt (Hodgson 1996). 

5 ‘Mondialisering gaat om een viertal redenen gepaard met lokalisering:  
• Het aandeel van de persoonlijke dienstverlening in de stedelijke produktie is dermate 

groot geworden dat deze groei een tegenbeweging vormt tegen de stedelijke exporten 
(was bijvoorbeeld in 1894 in Chicago iets meer dan de helft van alle werkgelegenheid 
verbonden met de produktie en distributie van elders ‘verhandelbare’ goederen, in 1995 
is dit in Los Angeles nog maar 25%!) (Krugman 1996).  

• Het proces van ‘lokalisering’ wordt nog langs een tweede lijn gevoed, namelijk door de 
enorme toename van ‘lean production’ in combinatie met ‘outsourcing’ volgens de 
principes van ‘just-in- time’ en ‘just-in-place’ ontstaan regionale, relatief 
onverplaatsbare netwerken van onderlinge leveringen. Naar de pionier op dit gebied 
wordt deze organisatievorm ‘Toyotism’ genoemd.  

• In samenhang met hetgeen in punt 2 naar voren is gebracht, blijkt dat schaalvoordelen 
steeds minder intern worden nagestreefd via produktie op grote schaal, maar dat deze 
steeds vaker extern worden gezocht. Dit leidt tot de groei van vaak kleine, 
onafhankelijke ondernemingen die via een zeer sterke arbeidsdeling en via nauwelijks 
geformaliseerde kanalen nauwe onderlinge betrekkingen onderhouden en produceren 
voor ‘niche-markten’, instrumenten maken, software ontwikkelen of gespecialiseerde 
agrarische diensten verlenen. Meestal is sprake van ruimtelijke clustering in wat 
genoemd wordt ‘new industrial districts’. Ook al ontstaat dit type districten meestal 
spontaan, eenmaal volwassen zijn ze relatief onverplaatsbaar. Oorzaken hiervan zijn 
gelegen in het belang van lokale culturele waarden als conventies en onderling 
vertrouwen, inbedding van de techniek in lange historische leerprocessen, lokale, 
culturele instituties en het feit dat kennis voortschrijdt via ‘learning-by-doing’ (Scott 
1996, 1997, Storper en Christopherson 1987, Storper 1989, 1992a, 1992b en 1995).  

• Alhoewel ‘mondialisering’ ook op cultureel terrein onmiskenbaar is, roept het 
tegelijkertijd zijn eigen tegenkrachten op. Dit kan leiden tot een versterking van 
gevoelens van regionale of lokale eigenheid, wat de voedingsbodem kan vormen voor 
plaatsgebonden werkgelegenheid.  
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Naast de theoretische overwegingen biedt dus ook de empirie tegenwicht tegen het 
wereldbeeld van de aanhangers van de ‘mondialiseringsthese’. Dat laatste wordt ons inziens 
nog te veel gedomineerd door de visie dat de grote, multinationale onderneming, die 
massaprodukten slijt op wereldmarkten waar een felle concurrentie heerst, de ‘spin in het 
web’ is, waar alles om draait. Dit beeld is niet wezenlijk veranderd ook al wordt al 10 á 15 
jaren erkend dat structurele veranderingen als ‘terugtrekking op kernactiviteiten’, ‘lean 
production and outsourcing’ massaal hebben plaats gevonden in de ‘wereld der groten’. Wel 
is er een toenemende aandacht gekomen voor startende ondernemingen, vooral in high-tech 
sectoren. 
Echter, zoals reeds eerder gesteld, naar onze mening is onderbelicht gebleven dat zich nog 
een veel fundamentelere structuurwijziging aan het voltrekken is: de groei van het persoonlijk 
inkomen, gekoppeld aan de groei van vrije tijd (en de groeiende beschikkingsmacht daarover) 
en de daarmee verbonden consumptievormen zijn de belangrijkste ‘triggers’ geworden van 
werkgelegenheid. 
 
 
6 Vrije tijd, reizen en ‘verplaatste’ consumptie als groeisector 
 
In 1996 maakten 600 miljoen personen een buitenlandse reis met toeristisch oogmerk. Dit 
aantal wordt geacht te groeien met zo’n 6,5% per jaar. Sinds 1980 geeft de gemiddelde 
toerist, inclusief de binnenlands verblijvende, ieder jaar gemiddeld 10% meer uit; dit 
groeicijfer ligt daarmee fors boven de groei van de wereldhandel. In 1996 was dit $560; dit 
bedrag zou in de nabije toekomst met 8% per jaar blijven groeien. Volgens de Wereld 
Handels Organisatie (WTO) is toerisme daarmee de derde grootste, maar snelst groeiende, 
sector ter wereld na auto’s en olie, annex olieprodukten. Telt men alle indirecte effecten van 
toerisme mee dan is ze volgens de ‘World Travel and Tourism Council’ in 1996 zelfs de 
grootste sector met 3.6 triljoen $$ aan bestedingen. Ofwel, 10.6% van de bruto 
wereldproduktie met rond 10% van de wereldwerkgelegenheid en 255 miljoen 
arbeidsplaatsen. In 2006 worden de bestedingen geraamd op 7.1 triljoen $$ en het aantal 
arbeidsplaatsen op 385 miljoen (El Pais-Negocios, 25 Januari 1998, p. 15 en The Economist, 
Travel and Tourism Survey 1998, 10 Januari, p. 1). 
Parallel aan de groeiende vrije tijds- en verplaatsingsmogelijkheden van mensen groeit ook de 
ruimtelijke ontkoppeling van de plaats waar inkomen verdiend wordt en de plaats waar een 
(groeiend) deel van het inkomen besteed wordt. ‘Verplaatsing’ van vrije tijdsgebonden 
consumptie heeft een grote, herstructurerende invloed op de ruimtelijke configuratie van 
consumptieplaatsen en daarmee verbonden arbeidsplaatsen. In het kort gesteld: tendentieel 
moet een hiërarchische ordening volgens het centrale plaatsenmodel plaats maken voor een 
andere orde die tot stand komt via een nieuwe logica. Net als alle vormen van economische 
herstructurering schept ook deze een situatie van bedreigingen maar ook van kansen. Dit 
laatste geldt in het bijzonder voor die gebieden die minder kansrijk zijn bij (re-
)industrialisatie (binnensteden en perifere regio’s) en de daarmee verbonden zakelijke 
dienstverlening (wederom binnensteden). 
 
Over de effecten van de relatieve groei van bestedingen van de in de vrije tijd reizende 
consument circuleren tegenstrijdige meningen. Sommigen benadrukken dat deze groei 
bijdraagt tot convergentie van consumptiepatronen (het beeld van de ‘world of coca-cola’ 
hoort hier bij). Anderen benadrukken het tegendeel: veel reizigers zoeken iets wat ze niet 
kennen, liefst iets authentieks en iets wat hen onderscheidt van thuisblijvers en andere 
reizigers. Dezelfde tegenspraak zit in het debat rond de ermee verbonden werkgelegenheid. 
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Alhoewel aan de ene kant de met vrije tijd en reizen verbonden werkgelegenheid 
geconcentreerd is (ook in ruimtelijke zin) bij een handvol grote, multinationale concerns 
(luchtvervoer, hotelketens, touroperators, reclamemakers, uitgevers van reisgidsen), is de 
werkgelegenheid anderzijds zeer gespreid over vele plaatsen en kleinere bedrijven. Gezien het 
bovenstaande kennen vooral de grootste steden een duaal toeristisch complex. Steevast treft 
men naast nagenoeg identieke elementen (moderne luchthaven, ketenhotels, musea, luxe 
warenhuizen, ’indoor’ winkelcentra, specialiteitenrestaurants en grote multifunctionele sport- 
en festivalruimtes), ook een kleinschalige en bonte verscheidenheid aan die wortelt in 
plaatsspecifieke kwaliteiten. Immers, iedere stad of regio heeft een ‘plaatsgebonden 
eigenheid’ die het lange termijn resultaat is van een specifieke combinatie van een 
plaatselijke economische structuur, politiek-institutionele inrichting en cultuur. 
Plaatsgebondenheid en cultuur zijn dus nauw met elkaar verbonden. 
 
Gezien het toenemende belang van ‘verplaatste’ consumptie ligt het in de rede om dit tot 
uitgangspunt te maken van een binnenstedelijke revitaliseringsstrategie. In de literatuur is er 
op gewezen dat dit complex banen genereert op een marktconforme manier (met name voor 
ongeschoolden), de economische ontwikkeling ter plaatse bevordert (omdat het complex hoge 
multipliers kent wat het weglekken van bestedingen tegengaat), aandacht vraagt voor het 
uiterlijk van de gebouwde omgeving en de kwaliteit van publieke ruimten en, ‘last but not 
least’, vrije tijdsbesteding van de eigen, lokale bevolking verrijkt (Shaw and Williams 1994). 
Dit laatste is weer van belang omdat het een positieve bijdrage vormt tot het lokale 
vestigingsplaatsklimaat voor kantoorwerkgelegenheid. Immers, het is bekend dat vooral hoger 
opgeleiden hetzelfde consumptiepatroon hebben als veel grote stadsbezoekers. Daarom 
ontwikkelt kantoorwerkgelegenheid zich in een welhaast symbiotische relatie met het 
consumptiecomplex dat gerelateerd is aan reizen en vrije tijd: waar veel kantoren zijn groeit 
dit complex, maar steeds vaker geldt het omgekeerde! Dat laatste blijkt onder andere uit het 
feit dat zakelijk geïnspireerd internationaal personenverkeer in de avonduren evolueert naar 
consumptie van ‘culture’ en ‘leisure’. Bovendien wordt zakelijk geïnspireerd buitenlands 
verblijf steeds vaker verlengd met enkele dagen ‘vrije tijd’. 
Een en ander leidt tot een toenemende ‘culturalisering van de economie’ of, zo men wil, de 
‘economisering van cultuur’. Scott (1997) benadrukt dat “capitalism itself is moving into a 
phase in which the cultural forms and meanings of its outputs become critical if not 
dominating elements of productive strategy...”. Onder dergelijke ‘culturele producten’ moet 
men een verzameling dingen verstaan die zowel qua aard, vorm als sectorale afkomst extreem 
heterogeen is en die geproduceerd wordt voor eveneens extreem gedecentraliseerde markten. 
Alhoewel niet beperkt tot grote(re) steden, worden zij wel beschouwd als de ruimtelijke 
brandpunten van deze verandering. In toenemende mate is het economische lot van steden 
daarom verbonden met de mate waarin ze erin slagen ‘culturele producten’ voort te brengen. 
In die zin vormt ‘reis- en vrije tijd gerelateerde consumptie’ de belangrijkste centripetale 
kracht die de gevolgen van de universeel optredende spreiding van woningen, 
winkelcomplexen en kantoren naar de randen van metropolitane gebieden kan tegengaan. 
 
 
7 ‘Verplaatste’ consumptie en stedelijke revitalisering 
 
Het debat of, en zo ja, in hoeverre ‘verplaatste consumptie’ het ankerpunt zou moeten zijn van 
een stedelijke revitaliseringsstrategie is doorspekt met emoties. Dit is om een aantal redenen 
begrijpelijk. Op de eerste plaats draait dit debat onvermijdelijk rond de toenemende 
wederzijdse doordringing van economie en cultuur. Dit roept overtrokken reacties op zolang 
de discussie gestructureerd is rond extreme metaforen van de stad als ‘fun-city’, ‘themapark’ 



 20

of ‘openlucht museum’ (Las Vegas, Disneyland, Venetië). Op de tweede plaats wordt 
‘verplaatste consumptie’ vaak beschouwd als generator van vooral laagwaardige 
werkgelegenheid (‘24-uurs pizza-bakkerseconomie’) en, daarenboven, als prototype van een 
sector die de baten in eigen zak weet te steken maar de hoge lasten afwentelt op de publieke 
sector (veiligheid, reiniging, aankleding publieke ruimte). Tenslotte wordt het onderhavige 
complex geïdentificeerd als niet-milieuvriendelijk vanwege de ermee verbonden mobiliteit, 
het genereren van afval en een bedreiging voor natuurwaarden (zie voor een kritische kijk op 
voornoemde strategie het boek van Philo and Kearns (1993), getiteld: ‘Selling Places’). Dit is 
een te eenvoudige voorstelling van zaken. Gegeven de voortgaande spreidingstendenzen in 
wonen en werken bestaan er, naar onze mening, voor de revitalisering van centrale steden 
weinig andere marktconforme alternatieven. En publiekelijk gefinancierd compenserend 
beleid zal, in onze visie, niet bij machte zijn het revitaliseringsbeleid vlot te trekken. De eerste 
vraag is dus niet of de binnenste delen van metropolitane gebieden wel of niet moeten mikken 
op de groei van voornoemd complex maar in welke mate en op welke wijze. Het is immers 
het wezen van het ‘globaliseringsproces’ zelf dat een enorme hoeveelheid kansen schept voor 
slimme ondernemers om nieuwe markten te ontwikkelen door ‘plaatsgebonden eigenheid’ te 
exploiteren of te creëren. Op de tweede plaats zijn wij van mening dat zich tussen genoemde 
uitersten (Disneyworld, Venetië) een zeer breed tussengebied bevindt. Op de derde plaats 
denken wij dat de groei van het genoemde ‘complex’ arbeidsplaatsen kan creëren in zeer veel 
bedrijfsklassen en op zeer onderscheiden functieniveaus. Met name de hoogwaardige 
zakelijke dienstverlening zal in genoemd complex een groeiende afnemer vinden. Dat heeft te 
maken met het feit dat: 
-a) aan produkten en diensten die gevraagd worden door reizende consumenten 
 steeds hogere kwaliteitseisen worden gesteld; 
-b) onderhavige markten geconfronteerd worden met snel wisselende 
 consumentenpreferenties en concurrentieverhoudingen. 
Produkten en diensten dienen, met andere woorden, meer dan voorheen aan te sluiten bij 
individuele wensen van wispelturige consumenten. Wat voor de high-techsectoren in ander 
verband al is opgemerkt geldt daarom evenzeer voor de producten en diensten van ‘reis- en 
leisure’ gebonden bestedingen: ‘customization’ dwingt tot voortdurende specialisatie en 
flexibilisering (Storper 1992a). Op zijn beurt dwingt dit tot ‘product-based-technological-
learning’ met als gevolg dat een succesvol innovatieproces zich steeds meer zal uitstrekken 
over gehele produktieketens. Op zijn beurt geeft flexibele specialisatie aanleiding tot de 
vorming van netwerken: agglomeratie via intensivering van transacties tussen 
gespecialiseerde firma’s. Dit proces, ‘ketenintegratie’, overschrijdt daarom de traditionele 
grenzen van individuele bedrijven en bedrijfssectoren (zie ook: Wijers, Roelandt en Volman 
1997). 
Tenslotte, het valt moeilijk te ontkennen dat de snelle groei van genoemd complex op 
bepaalde plaatsen op gespannen voet staat met de eisen van duurzame ontwikkeling. Toch 
hoeft dit geen reden te zijn om verdere groei af te wijzen. Immers de betrokken activiteiten 
zijn zo extreem gevarieerd van aard dat bovenstaande gespannenheid geen algemeenheid is. 
De snelste groeiers binnen het toerisme-complex zijn momenteel de ruimtelijk minst 
geconcentreerde vormen als eco-toerisme, respectievelijk verblijf in rurale gebieden en `doe-
vacanties’. Bovendien zullen de betrokken sectoren gedwongen worden hun ‘kip-met-de-
gouden-eieren’ te koesteren in plaats van te slachten. Ook dit zal dwingen tot een meer 
milieu-verantwoorde groei van aan reizen en vrije tijd gebonden consumptievormen via 
voortdurende innovatie (energie-efficiency, hergebruik, afvalreductie). 
 
Voorgaand betoog wil geenszins suggereren dat een geheel nieuwe gedachtengang is 
ontvouwd. Er worden op het onderhavige gebied immers veel initiatieven genomen en steeds 
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meer gemeenten beseffen dat hier, al dan niet in concurrentie met elkaar, mogelijkheden 
liggen voor profilering. Ook het particuliere initiatief is, al dan niet in samenwerking met de 
publieke sector, actief. Toch lijkt dit tijdstip gepast om een meer coherente visie te 
ontwikkelen op dit over veel bedrijfsklassen verspreide groeipotentieel. De rol die een 
dergelijke visie kan spelen in de revitalisering van de economische structuur van vooral de 
centrale delen van grootstedelijke agglomeraties, kan niet worden veronachtzaamd. Een 
passende ruimtelijke investeringsstrategie is aangewezen. Dit tweede spoor is van groot 
economisch en sociaal belang. ‘Culturele produktie’ is bijna qualitate qua plaatsgebonden 
(lokaal of regionaal) en daarom minder gevoelig voor concurrentie en verplaatsing en zeer 
divers in de vraag naar arbeidskwalificaties.  
 
Aan welke concrete economische activiteiten moeten we nu denken als we het hebben over 
reis- en vrije tijdsgerelateerde consumptievormen? Hoewel de ‘verplaatsing’ van consumptie 
in de vrije tijd één van de bepalende krachten is, schuilt de grootste verandering in het feit dat 
de uitgeoefende consumptieve vraag extreem divers is geworden. Het gaat, kortom, om veel 
meer dan de traditioneel met ‘toerisme’ geïdentificeerde activiteiten als transportdiensten, 
hotels, restaurants en plaatselijke bezienswaardigheden (musea, monumenten, pretpark) en 
bijbehorende uitstralingseffecten naar de bouwnijverheid, de agrarische sector en de 
souvenirproduktie. Veel bezoekers, vooral aan het betere einde van de inkomensverdeling, 
hangen een consumptiestijl aan die nauwelijks afwijkt van die van hun lokaal woonachtige 
tegenhangers met als gevolg dat men samen het draagvlak verbreedt (of creëert) voor luxere 
kleding- en schoenenwinkels, kappers, antieke meubels, gespecialiseerde boekwinkels, 
galeries, trendy bars, specialiteitenrestaurants, muziekuitvoeringen, sport- en ‘fitness’ 
voorzieningen, grafische produkten, enzovoorts. Meer in het algemeen gaat het om 
persoonlijke decoratie, kunstzinnige produkten en vormen van entertainment. In bijna alle 
gevallen betreft dit produkten die onderhevig zijn aan mode, ‘styling’ en grillen met als 
gevolg dat enerzijds de gerelateerde economische activiteiten weinig routinematig 
geschieden, weinig verticaal geïntegreerd zijn en relatief arbeidsintensief. Anderzijds worden 
deze zeer beweeglijke ‘niche’-markten geconfronteerd met grote onzekerheid zodat ze 
omgeven zijn door een uitgebreid netwerk van professionele ‘trendwatchers’ en ‘kenners’ die 
noodzakelijke informatie verspreiden via de gespecialiseerde vakbladen of televisie hetgeen 
eveneens werkgelegenheid genereert bij uitgevers en andere media. Maar hiermee is de 
economische impact van onder invloed van reizen en vrije tijd ‘verplaatste consumptie’ niet 
ten einde. Het bezoeken van onbekende oorden kan immers ook een meer blijvende 
verandering van de consumptieve voorkeuren van de reiziger tot gevolg hebben1. Gevolg is 
dat reizen steeds vaker aan de oorsprong staat van de diffusie van gespecialiseerde 
consumptievormen. Dat kan belangrijke, verder reikende economische gevolgen hebben. Een 
succesvol produkt dat aanvankelijk alleen lokaal voorhanden was kan uitgroeien tot een 
exportprodukt en een, aanvankelijk, lokale vorm van dienstverlening kan de grens over als 
succesformule. Kansen voor dit soort exporten zijn des te groter naarmate het onderhavige 
produkt of dienst unieker is en geïdentificeerd wordt met een plaats- of streeknaam (als 
garantie voor authenticiteit, als synoniem voor een leefstijlaspect, als middel tot identificatie). 
Naarmate de ‘economizering van cultuur’ of de ‘culturalisering van de economie’ aan belang 
wint, wint immers ook de symboolwaarde van plaatsen, produkten of diensten aan betekenis. 
‘Verplaatste consumptie’ vormt dus een steeds belangrijker brug naar een scala van 

                                                 
  1 Hoeveel Nederlanders laten hun keuken niet inrichten met Italiaanse of Andalusische tegels na een bezoek aan 
een hotel aldaar of vervangen boter door olijfolie en bier door wijn? De lijst van dit soort voorbeelden is oneindig 
lang. 
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gespecialiseerde economische activiteiten (delen van de agrarische sector, van het 
gespecialiseerde en innovatieve high-tech ambacht, van de bouwnijverheid, van de horeca, 
van de wereld van media/marketing/design en, meer in het algemeen, naar allerlei vormen van 
zakelijke dienstverlening). Het belang van de onder invloed van reizen en vrije tijd 
‘verplaatste consumptie’ is dus veel breder dan kan worden opgemaakt uit een inventarisatie 
van bestedingen van bezoekers en betrokken arbeidsplaatsen naar bedrijfstak2. 
 
Een cruciale vraag is of men met de hier voorgestane revitaliseringsaanpak ook de harde kern 
van de sociale problematiek in binnensteden kan aanpakken. Onder deze problematiek 
verstaan we de ruimtelijke concentratie van langdurige werkloosheid in combinatie met een 
laag opleidingsniveau en een laag inkomen. Laten wij duidelijk zijn, de hier voorgestane 
aanpak is geen panacee voor van alles en nog wat. Echter, door uit te gaan van de eigen 
mogelijkheden van individuen ontstaat een ander perspectief dan verkregen wordt door uit te 
gaan van de perceptie van ruimtelijke probleemaccumulatie die ‘compenserend’ 
overheidsbeleid vereist via gebiedsgebonden ‘hulp’. Juist als sprake is van afgebroken 
opleidingen vormt eigen ondernemersschap een reëel alternatief. Dit geldt ipso facto voor 
culturele minderheden. Voorwaarde is dan wel dat ruimtelijke concentratie niet op voorhand 
argwanend wordt bejegend. Vaak is concentratie een vereiste omdat alleen op deze wijze het 
noodzakelijke draagvlak voor zaken doen tot stand komt. Voor zoverre het begrip van een 
‘nijvere buurteconomie’ nog enige opgang doet dan is het immers juist in deze context: de 
‘multiplier’ van consumptieve bestedingen is hier relatief hoog. Om de vitaliteit van een 
dergelijke buurteconomie op langere termijn veilig te stellen dient deze zich wel zodanig te 
specialiseren dat op den duur ‘exportprodukten’ worden ontwikkeld. Hiertoe bestaan de 
nodige kansen als men erkent dat ‘niches’ met een eigen (immigranten)cultuur een bijzondere 
eigen plaatsgebondenheid kunnen ontwikkelen. Dit kan ‘vrijetijds-reizigers’ inspireren tot een 
bezoek, in het bijzonder als het oorspronkelijke land van herkomst zich weet te ontworstelen 
aan de armoede-status. Ook al kan hier geruime tijd mee gemoeid zijn, toch valt het niet goed 
in te zien waarom concentraties van culturele minderheden op voorhand moeten worden 
afgewezen op grond van de perceptie dat het blijvende concentraties van armoede betreft. 
 
 
8 Reis- en vrije tijdgerelateerde consumptievormen en overheidsbeleid  
 
Uitgangspunt van bovenstaande benadering is dat ze marktconform is, dat wil zeggen dat 
private, op blijvende winst gerichte initiatieven aan de basis moeten liggen van de 
revitalisering. Dat plaatst de overheid in de nieuwe rol van voorwaardenschepper, 
coördinator, begeleider en voorlichter in plaats van die van initiator of compensator. Dit 
impliceert geenszins dat de overheidsrol daarmee minder belangrijk wordt. Wel betekent het 
dat als we over overheid spreken, we in eerste instantie lokale overheden bedoelen. Maar wil 
decentraal beleid succesvol zijn dan moet het hand in hand gaan met een veel zakelijker 
management van gemeenten (deze eis heeft de status van een condition sine qua non!)3. Pas 
dan kan een kansrijke, coherente strategie ontwikkeld worden die poogt te profiteren van de 
groeiende stroom van onder invloed van vrije tijd en reizen ‘verplaatste’ consumptieve 
bestedingen. Daarbij dringen enkele centrale vragen zich op: hoe de best mogelijke 
                                                 
  2 Storper verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat de economische structuur van een aantal grote westerse 
landen convergeert als met uitgaat van de twee- of drie cijferige SBI-indeling, maar specialiseert als met uitgaat van 
een vijfcijferige indeling! Storper 1992, pp. 68-77). 

  3 Vergelijk het 'Tilburgs Model'. 
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voorwaarden voor nieuwe investeringen te creëren in daartoe geselecteerde gebieden? Welke 
rol kunnen overheidsinvesteringen daarbij spelen? Welk flankerend beleid is vereist om het 
effect zo groot mogelijk te maken? 
Een eerste belangrijke rol van de gemeente betreft haar positie als regisseur van eigen 
potenties (de eigen historische en culturele gelaagdheid), het bewustmaken van de 
openbaarheid van deze potenties, het knopen van netwerken tussen aanverwante activiteiten 
teneinde een ‘synergie’ te bewerkstelligen in de vorm van een vergrote attractiviteit van een 
deelgebied, het promoten van een imago naar buiten toe, eventueel het initiatief nemen tot, 
c.q. het ondersteunen van een initiatief voor een grootschalig, gezichtbepalend festival of 
concours, het zoeken van samenwerking met regiogemeenten teneinde de eigen 
aantrekkelijkheid te verbreden en het kritisch dereguleren om private initiatieven te 
vergemakkelijken. 
Op de tweede plaats staat het essentiële belang van investeringen in infrastructuur (inclusief 
bereikbaarheid), een prettig en vooral veilig verblijfsklimaat in een goed verzorgde en 
aangeklede publieke ruimte, gebouwen (verantwoorde architectuur, monumenten), 
bewegwijzering, op- en onderschriften, enzovoorts. Dit moet niet altijd en overal leiden tot 
eenzelfde ‘gladde’, vooral op de gevestigde, kooplustige ‘middle class’-familie toegesneden 
openbare ruimte. Integendeel, omdat de diversiteit van consumerende reizigers groot en 
groeiende is, dient ook de variatie van verblijfsmilieus hieraan te beantwoorden. Dit geldt te 
meer omdat ons een veel groter gebied voor ogen staat dan louter historische binnensteden. 
Omdat creativiteit en permanente innovatie een ‘must’ zijn, dienen geselecteerde gebieden 
met name ruimte te bieden aan jonge, (nog) niet altijd even kapitaalkrachtige entrepreneurs. 
Dit geldt ipso facto voor initiatieven van subculturen of zelfs van contra-culturen. Tevens 
dienen faciliteiten gecreëerd te worden voor foutief- of ongeschoolden via ‘learning-by-
doing’. Tenslotte kan clustering van voorzieningen van hoger (beroeps-)onderwijs in centrale 
stadsdelen een stimulerende invloed hebben op een creatief ‘incubatiemilieu’. Met andere 
woorden, gebieden moeten niet uitgroeien tot monoculturen van ‘conspicuous consumption’, 
maar dienen tegelijkertijd ook produktieve broedplaats in culturele zin te zijn. 
Op de derde plaats hebben gemeenten een rol om doorbraken te bespoedigen of te forceren in 
het geval voorgenomen, meer grootschalige investeringen worden geconfronteerd met een 
externe belemmering. Dit kan het geval zijn als hergebruik van terreinen stuit op vervuilde 
grond of wanneer sloopkosten van opstallen prohibitief zijn, als hergebruik van gebouwen 
stuit op een verbouwingsnoodzaak, als bereikbaarheid verbeterd moet worden of een initiatief 
dreigt te mislukken omdat private financiering net niet rond komt. In het laatste geval kan de 
gemeente pogen om een gewenste investering (in verband met de nodige te verwachten ‘spin-
off’) zeker te stellen door bij te springen hetzij in natura (ter beschikking stelling van gronden 
onder de kostprijs), hetzij met geldmiddelen (risicodragende publieke participatie). Maar, 
gezien de gekozen invalshoek, volgens welke private initiatieven in principe blijvend 
winstgevend dienen te zijn, moet terughoudendheid betracht worden met het gebruik van 
publieke geldmiddelen als ‘leverage’ voor private investeringen. 
  
Op welke wijze de verruiming van de financiële armslag van gemeenten op voornoemde 
gebieden zijn beslag moet krijgen is niet op voorhand duidelijk. Het in het leven roepen van 
een nieuwe brede doeluitkering (of het koppelen van nieuwe financiële middelen aan een 
hervorming van reeds bestaande doeluitkeringen op het gebied van stadsvernieuwing, 
monumentensubsidies, enzovoorts) stuit wellicht op de tijdgeest van decentralisatie. Centrale 
sturing van nieuwe financiële middelen lijkt uit den boze omdat het hier voorgestane, 
innovatieve, ruimtelijke investeringsbeleid alleen maar succesvol kan zijn als het steunt op 
grondige kennis van de lokale omstandigheden waar snel wisselende markten worden 
geconfronteerd met extreme concurrentie. Maar, zoals reeds aangeduid, een financiële 



 24

decentralisatie via verruiming van de in principe vrij aanwendbare gemeentefondsuitkering 
heeft minder effect naarmate het decentrale bestuursniveau minder bedrijfsmatig werkt. Hier 
ligt dus een grote beleidsopgave. Dit zou ervoor kunnen pleiten dat gedurende een 
overgangsperiode gelden naar het decentrale niveau vloeien op grond van een georganiseerde 
wedijver tussen gemeenten of groepen van gemeenten. Daartoe dienen concrete projecten te 
worden voorgedragen. Geleidelijk, naarmate inzicht wordt verkregen in de resultaten via 
evaluaties, kan ‘benchmarking’ een hulpmiddel worden bij toekenning van financiële 
middelen. Uiteindelijk moeten meer bedrijfsmatig geleide gemeenten de volledige, vrije 
beschikkingsmacht krijgen over de gereserveerde middelen ter versterking van de ruimtelijk-
economische structuur. 
 
Tot slot, het ‘kosten/baten denken’ bij de hier voorgestane innovatieve, ruimtelijke 
investeringsstrategie is niet zinvol. Gezien de beperktheid van de inzetbare middelen, bestaan 
er op de korte termijn immers geen aanwijsbare baten. Baten groeien langzaam en cumuleren 
slechts in de mate waarin een investeringsinspanning gedurende een langere tijd en over een 
breed front wordt volgehouden. De implicatie hiervan is dat de voorgestane aanpak een 
positieve grondhouding vergt teneinde een langdurig financieel engagement mogelijk te 
maken. Dit mag echter geen reden zijn om er maar van af te zien omdat, naar onze mening, er 
voor bepaalde gebieden geen reële alternatieven bestaan. Misschien is dit het juiste moment 
om te memoreren dat het voorgaande slechts een pleidooi betreft voor het openen van een 
tweede, geleidelijk te verbreden, innovatief, ruimtelijk investeringstraject naast het 
traditionele ‘mainport’ traject. Daarom hoeft er ook niet alle heil van te worden verwacht. De 
beste voedingsbodem voor stedelijke revitalisering bestaat immers uit de combinatie van een 
voorspoedige macro-economische ontwikkeling gekoppeld aan een stelsel van condities 
gericht op de ontwikkeling van innovatieve bedrijvigheid in niches van de sterkst groeiende 
onderdelen van de economie. 
 
 
9 Conclusies 
 
Op welke wijze kan de economisch-ruimtelijke structuur van Nederland worden versterkt en 
hoe kan daarbij een situatie worden bereikt waarbij tegelijkertijd de sociale problemen in de 
stedelijke gebieden  worden gereduceerd? Deze vraag naar de mogelijkheid om de in de 
literatuur onvermijdelijk geachte relatie tussen globalisering en polarisatie via strategische 
ruimtelijk-economische structuurversterking te voorkomen, vormde het uitgangspunt voor dit 
essay. Met andere woorden: hoe kunnen goede economische groeikansen worden gerealiseerd 
waarmee tegelijkertijd positieve effecten voor de steden kunnen worden bereikt? 
In antwoord op deze vragen hebben wij een pleidooi gehouden voor de ontwikkeling van een  
tweesporenbeleid, waarbij met name het tweede spoor tevens geschikt lijkt om een bijdrage te 
leveren aan het beperken van de sociale problemen in diverse stedelijke milieus.  
 
Het eerste spoor betreft de ‘klassieke’, maar niet minder relevante, economische 
structuurversterking langs de historisch gegroeide lijn van Nederland als centrum van handel 
en transport en als ‘gateway to Europe’. Een vernieuwing van de ‘Delta-economie’ is vereist 
om de eeuwenlange successen die verbonden zijn aan dit complex te kunnen voortzetten. 
Investeren in deze sfeer is om vele redenen gewenst. Niet alleen sluit dat aan bij de 
globaliseringstrends die zich voordoen en biedt het daarom perspectief op werkgelegenheid. 
Meer nog is van belang dat Nederland op dit punt een comparatief voordeel heeft opgebouwd. 
Er is in de loop der tijd een op handel, transport en distributie gebaseerd economisch complex 
ontstaan dat niet gemakkelijk te kopiëren is. Om het comparatieve voordeel te behouden, is 
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investering in grote infrastructurele werken onontbeerlijk. Er wordt van uitgegaan dat de 
uitstralingseffecten van dergelijke werken zullen leiden tot belangrijke additionele 
investeringen en blijvende werkgelegenheid. 
Dit min of meer gangbare ruimtelijk-economisch stimuleringsbeleid leidt niet zondermeer tot 
meer welvaart in de steden. Niet alleen bevinden de grote infrastructuurprojecten zich buiten 
de steden. Ook de nieuwe bedrijvigheid die gekoppeld is aan de genoemde 
investeringsterreinen en die een vestigingsplaats zoekt, is niet of nauwelijks geneigd een 
centraalstedelijke locatie op te zoeken. Veel moderne bedrijven blijken zich steeds meer te 
oriënteren op vestigingsplaatsen die stadsperifeer of zelfs regionaal-perifeer genoemd kunnen 
worden. Voor hen is de bereikbaarheid en toegankelijkheid, alle files ten spijt, daar het best 
gewaarborgd. 
Een stereotype reactie op het verschijnsel dat de (grote) steden niet direct meedelen in deze 
trends is de formulering van herstelbeleid, soms binnen de economie, maar vaker erbuiten. In 
Nederland is dit streven naar herstel van het evenwicht sterk ontwikkeld, zoals onlangs nog 
eens kritisch werd belicht in het boekje ‘Stad zonder horizon’ (Boomkens et al 1997). De 
Commissie Grotestedenbeleid van de SER kwam recent met de aanbeveling via stedelijke 
vernieuwing en het bevorderen van de arbeidsdeelname het werk terug te brengen naar de 
wijk. De gezamenlijke grote steden en het Ministerie van VROM hebben sterk gepleit voor 
herstel van het sociale evenwicht in de steden via het zogeheten ‘herstructureringsbeleid’. 
Beide typen van beleid zijn evenwel niet marktconform; ze kosten daarom veel geld en 
leveren waarschijnlijk weinig op. De stedelijke bevolking uitsluitend opvangen via 
verzorgingsarrangementen van de overheid is minstens zo duur en biedt evenmin uitzicht op 
een blijvende oplossing.  
 
Met de ontwikkeling van investeringsbeleid langs een tweede spoor kan men proberen uit de 
problemen te geraken. Het tweede spoor zoekt (ook) aansluiting bij de kansen die wel in de 
steden liggen. Het richt zich op de sterkst groeiende delen van de economie, te weten de 
sectoren die verbonden zijn met vrije tijdsbesteding, gekoppeld aan de groei van het 
besteedbaar inkomen en de toegenomen verplaatsingsmogelijkheden. Veel Nederlandse 
steden hebben hier het een en ander te bieden. Het meest succesrijk zijn die steden die unieke 
plaatsgebonden culturele en recreatieve of consumptie-uitlokkende ‘assets’ hebben. Hier geldt 
opnieuw dat de historisch gewortelde culturele of economische complexen het meest stevige 
comparatieve voordeel met zich meebrengen. Het is dus zaak te inventariseren welke unieke 
fysieke, culturele, markt- en publieke structuren in de strijd geworpen zouden moeten worden 
om er de gewenste werkgelegenheidseffecten mee te bereiken. Ruimtelijk-economisch 
stimuleringsbeleid zou gericht moeten zijn op het wegwerken van barrières voor de 
ontwikkeling van dergelijke structuren. 
Vooral in de steden met een hoge verblijfskwaliteit kan veel van de toenemende vrije tijd  en 
het toenemend besteedbaar inkomen geconsumeerd worden. Deze verblijfskwaliteit kan 
overigens ook een - unieke! - vestigingsplaatsfactor zijn voor bedrijven die men langs de weg 
van het eerste spoor tracht aan te trekken. Waar bereikbaarheid en communicatie op steeds 
meer plekken op ongeveer dezelfde wijze geregeld zijn, vormen veilige, fraaie en aangename 
steden een relatief steeds belangrijker wordende vestigingsplaatsfactor.  
Het tweede spoor is niet alleen van belang vanwege de sterke economische groei die ermee 
verbonden is, maar ook vanwege de werkgelegenheidseffecten voor de bevolking van de 
steden. In dit essay hebben wij uiteengezet dat het niet alleen om banen voor laag opgeleiden 
gaat, maar dat deze er wel van mee kunnen profiteren. De werkgelegenheid in de sector vrije 
tijd en extra consumptie is uitgebreid, groeiend en divers en vraagt arbeidskrachten van 
verschillende opleidingsniveaus. Met inachtneming van de bescherming van de 
verblijfskwaliteit (veiligheid) moeten kansen geboden worden aan eigen initiatief en aan 



 26

aansluiting bij de culturele diversiteit die steden bieden. Strenge en om uniformering 
vragende eisen horen daar liever niet bij. Angst voor culturele profilering en voor 
bevolkingssegregatie evenmin. Wat belangrijk is, is dat er ruimte bestaat voor initiatief en 
creativiteit. Er dienen dan ook broedplaatsmilieus te zijn, waar zowel de ruimtelijke als niet-
ruimtelijke voorwaarden voor moeten worden geschapen. De stad moet niet helemaal 
‘aangeveegd’ zijn; ook een bescheiden ‘rommelzone’ dient het hier geschetste economische 
complex.  
 
Wij pleiten derhalve voor een tweesporenbeleid in de economie, gebaseerd op historisch 
gegroeide culturele en/of economische complexen. De ‘spin off’ in termen van 
werkgelegenheid, met name van de inspanningen gericht op het tweede spoor, beschouwen 
wij als een factor die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het beperken van sociale 
problemen in de stad. Enige segregatie van de bevolking kan daarbij zelfs als voorwaarde 
worden beschouwd, omdat vitale sociale netwerken vereist zijn om snel te kunnen reageren 
op wisselende consumentenpreferenties. Wij pleiten derhalve tevens voor een terughoudender 
reactie van de overheid op bevolkingssegregatie. Omdat een grotere marktwerking, waarvoor 
wij pleiten, gemakkelijk leidt tot grotere sociale tegenstellingen, die zich ook ruimtelijk zullen 
manifesteren, en omdat té scherpe tegenstellingen kunnen leiden tot vervreemding en 
maatschappelijk isolement, is het zaak de segregatie-ontwikkeling wel te blijven volgen. Op 
zeker moment kan via beleid gericht op beperking van de sociale ongelijkheid ingegrepen 
worden. Dergelijk ingrijpen kan men overigens ook beschouwen als een marktconform 
ingrijpen. Immers, harde stedelijke samenlevingen, waarin scherpe sociaal-ruimtelijke 
tegenstellingen bestaan, worden ervaren als onprettige verblijfsmilieus, soms zelfs al ‘no-go-
areas’. Het moge duidelijk zijn, na lezing van dit essay, dat zo’n type stad wel het laatste is, 
waar economische groei mee kan worden bereikt. 
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