
In het debat over de ruimtelijke 
inricbting van Nederland, dat de 
laatste jaren met een overmacbt 
aan mensen en meningen gebou
den wordt, vallen heel wat 
doemscenario 's te beluisteren 
wanneer bet gaat om de toe
komst van de Nederlandse stad. 
De traditionele stad met een cen
trum, met straten, pleinen en 
openbare ruimtes verdwijnt; de 
stad verliest haar centrumfunc
tie, valt ten prooi aan Dis
nexficatie; zij desintegreert en valt 
uiteen in gei:soleerde forensen 
wijken waar de directe commu
nicatie die in de stad bestaat, 
overbodig is geworden dankzij 
de uitvinding van de auto, de 
telefoon en de computer. Zon
der dat we ons nu gelijk overge
ven aan geweeklaag en aan defen
sieve maatregelen om de stad te 
bescbermen kunnen we wei con
stateren dat de begrippen stad en 
stedelijkheid de laatste decennia 
inderdaad een geheel andere in
baud en vorm hebben gekregen. 
Mobiliteit - en dus met name de 
snelweg - beeft daarin een grote 
rol gespeeld. De vraag is nu wat 
die nieuwe stedelijkheid - die is 
ontstaan terwijl we even niet 
opletten - ons te bieden beeft, 
hoe de bestaande en nieuwe 
infrastructuur daaraan kan bij
dragen en wat de politiek
bestuurlijke constellaties zijn die 
er een rol in spelen. 

Als we kijken naar de politie
ke programma's voor de ruimte
lijke inricbting van Nederland in 
de volgende eeuw, bijvoorbeeld 
die van de PvdA-gedeputeerden 
(Meer stad en meer land), dan zien 
we een optimistiscb scala van 
maatregelen voorbijtrekken, 
waarin afwegingen en keuzes 
worden gemaakt, maar toch 
vooral de en-en-keuze: er moet 
meer stad en meer land komen, 
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meer en betere infrastructuur' 
meer en betere economische 
groei zodat er meer natuur kan 
komen, alles onder Ieiding van 
een actieve overbeid. Het is bijna 
onmogelijk om bet oneens te zijn 
met dit boera-programma, dat 
hoi staat van de goede bedoelin
gen. De plannen boeven aileen 
nog maar getekend te worden en 
klaar is Nederland. 

Het geliefde zelfbeeld van de 
politicus is dat van de bewaker 
van bet publieke belang die door 
een zorgvuldige afweging van 
verschillende belangen en stand
punten tot een wijs en realistiscb 
programma komt voor de toe
komst van stad en land. 

Het geliefde zelfbeeld van de 
Nederlandse stedebouwer is dat 
van de integrale ontwerper, die 
een plan tekent waarmee hij de 
stedelijke ontwikkeling in een 
grote greep vangt en stuurt voor 
een of meerdere decennia. Zijn 
ideaal is om een document te 
maken dat aile delen en aile 
aspecten van de stad recbt doet 
en in onderling verband beziet. 
Het stedebouwkundige plan ver
tegenwoordigt bet publieke 
belang. Het wordt gecommissio
neerd door de overbeid en staat 
daarmee moreel hoven aile parti
culiere en commerciele plannen. 
De stad als artefact - oftewel 
Urbs - is in dit ideaalbeeld de 
directe afspiegeling van de stad 
als bestuurlijke en culturele een
beid - Civitas. 

Maar als we goed kijken naar 
de situatie op dit moment zien 
we dat er in werkelijkheid vele 
verschillende Urbsen en Civitas
sen zijn. De ontwikkeling van de 
stad is niet homogeen en wordt 
niet slecbts door de democrati
scbe overbeid gestuurd. Eigenlijk 
beeft dat ideaalbeeld van de ste
debouw ook nooit bestaan, afge-
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zien van enkele schitterende uitzonderingen zoals 
Berlage, Van Eesteren en rnisschien Van Traa. De 
normale situatie is dat de overheidsstedebouw 
slechts een van de krachten is met invloed op de ste
delijke ontwikkeling. De stad wordt voor een groot 
dee! buiten de macht van het stadsbestuur en haar 
ontwerpers tot stand gebracht door particulieren 
en allerlei rivaliserende overheidsdiensten. In het 
geval van Rotterdam, waar ik woon, is de stedelijke 
ontwikkeling duidelijk gestuurd door externe fac
toren: dat was a! zo in de negentiende eeuw, toen 
de rijksoverheid de aanleg van de Nieuwe Water
weg aan de stad opdrong en een particuliere onder
nemer de grate havens in Rotterdam-Zuid began te 
graven. Recenter bepaalden de Suezcrisis en de 
oliecrisis de schaalvergroting in de haven, en nog 
recenter zijn de snelwegen van de Ruit om Rotter 
dam, de Hogesnelheidslijn en de Betuwelijn. Het 
zijn geen stedelijke projecten, maar nationale. Ze 
worden beslist door Rijkswaterstaat, de Neder
landse Spoorwegen of door de nationale overheid 
en de lokale stedebouwer heeft het erm ee te doen . 1 

De beperkingen van de stedebouw zijn de laatste 
decennia opeens veel duidelijker geworden door 
een aantal politiek-bestuurlijke revoluties. Door 
het terugtreden van de overheid om de markt meer 
ruimte te Iaten is het belangrijkste materiaal van de 
stedebouwer - de woningbouw- hem door de vin
gers geglipt. Door de decentralisatie en de verzelf
standiging van overheidsdiensten zijn deze vrijwel 
als autonome bedrijven gaan functioneren. Daar
mee is de overzichtelijke hierarchische machtsop
bouw , die de ruimtelijke ordening werd geacht te 
bezitten, tot een complex veld geworden van elkaar 
soms tegensprekende en soms helemaal niet spre
kende diensten . Het zijn nu niet altijd meer de 
hoogste organen die de hoogste macht bezitten. 
Soms kunnen het ook kleine dorpjes of kleine 
bedrijven zijn die een operatie op de schaal van heel 
Nederland of zelfs Europa kunnen verstoren of stu
ren. De traditionele verhouding tussen overheid en 
markt is veranderd in een Mikadospel van publieke, 
semi -publieke, crypto-publieke, particuliere, semi
particuliere en pseudo-particuliere machten. 

Een detective over irifrastructuur 
De H s L-affaire kan hier als voorbeeld dienen. De 
architect Art Zaaijer heeft eind vorig jaar een fasci
nerend detective-achtig onderzoek gedaan naar de 
besluitvorming random het trace en de tunnel 
onder het Groene Hart. Er is natuurlijk a! vee! 
geschamperd over die keus en er zijn tientallen 
meningen over hoe het dan wei had gemoeten, 
maar in het kader van dit verhaal is het aileen van 
belang welke stappen van de politiek en de inge
nieurs tot de definitieve keuze hebben geleid. 
Daarbij moeten we bedenken dat van meet af aan 
door de politieke partijen werd erkend dat het H s L
project met de hoogste maatschappelijk-culturele 
ambities tot stand zou moeten worden gebracht. 

Zoals Art Zaaijer zegt: ' Bij het ontwerpen van 
de grate infrastructurele werken suggereren de 
lange voorbereidingstijd en het uitvoerige proces 
van voorlichting en inspraak dat de grootst mogelij 
ke secuurheid in acht wordt genomen. De vele 
varianten wekken de indruk dat aile denkbare 
oplossingen inderdaad zijn bedacht, uitgewerkt en 
objectief gewogen. En de intense betrokkenheid 
van bestuurders en politici bij de materie moet ons 
ervan overtuigen dat uiteindelijk de juiste keuze 
wordt gemaakt. Maar hoe ziet de werkelijkheid 
eruit?' 2 • In een bespreking van de twee varianten 
die uiteindelijk het meest reeel bleken, de Bas
variant en de A 1 -variant, laat hij zien hoe de oor
spronkelijke uitgangspunten van het H s L_-plan (aan
sluiting bij bestaande ruimtelijke structuren en 
tegengaan van versnippering van open gebied) tij
dens de besluitvorming werden vergeten. De Bas
variant, gebundeld met bestaande rijkswegen, val
deed aan deze eisen; de uiteindelijk gekozen A !

variant door het Groene Hart niet. 
De A 1 had andere voordelen: een snelle aanslui

ting op het buitenlandse H s L-net en een snelle ver
binding tussen Amsterdam en Rotterdam. Maar 
waar Zaaijers onderzoek echt spannend wordt is als 
het gaat om andere belangen, namelijk die op het 
niveau van de plaatselijke politiek . Hij analyseert de 
rol die de welvarende vvo-randgemeenten (Voor
burg, Rijswijk, Leidschendam en Wassenaar) van 

* Deze tekst is de bewerking van een 
lezing uitgesproken op de conferentie 
'Het gezicht van Nederland: de sociaal
democratische visie op de toekomst van 
de ruimtelijke inrichting van Nederland' 
georganiseerd door de Wiardi 
Beckmanstichting en het Centrum voor 

Lokaal Bestuur in Amsterdam op 29 januari 1998 
6 februari 1998 . Dit geldt ook voor de 
bijdrage van Petran Kockelkoren . 
1 . Del en van deze tekst zijn afkomstig 
uit: Wouter Vanstiphout, Demented 
Populism, ongepubliceerde lezing op het 
Berlage-instituut in Amsterdam, 

Crimson, Bouwen teaen de buurt. Ont
werpen voor de tweede stadsvernieuwinB van 
Rotterdam, Rotterdam 1 9 9 8. 
2. Art Zaaijer, 'De besluitvorming over 
het HSL-traject in Nederland. Een 
reconstructie', Archis 1997 nr. 1 2. 
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het armlastige Den Haag hebben gespeeld in het 
weren van de H s L van hun grondgebied en de slap
pe rol die Den Haag daarin gespeeld heeft: 'In 
tegenstelling tot de andere grote steden zijn in het 
geval van Den Haag de gouden randen m et hun 
hoge grondopbrengsten en vermogende burgers en 
bedrijven allemaal ondergebracht in aparte randge
meentes. En deze vvo-gedomineerde randge
meentes op hun beurt genieten m et volle teugen 
van de faciliteiten die Den Haag hen biedt, zonder 
bij te willen dragen aan de lasten daarvan . Dankzij 
de formidabele invloed die deze randgem eentes 
gezamenlijk op de landelijke vvo weten uit te oefe
nen blijft dit ook zo ; de landelijke vvo verzet zich 
tegen de vorming van de stadsregio Haaglanden, 
die er dan ook niet komt . ' Den Haag anticipeerde 
op de Nimby-reactie van zijn randgemeenten door 
te kiezen voor een variant over bestaand spoor, 
zodat de H s L in de stad zou stoppen en de randge
meenten ongemoeid zou Iaten. Pas toen die variant 
afviel en Den Haag geheel gepasseerd leek te gaan 
worden bekeerde zij zich tot de 8os-variant, maar 
te laat. 'Nu zal Den Haag zich er tot in lengte van 
jaren op kunnen beroemen het enige W est
Europese regeringscentrum te zijn waar de H s L aan 
voorbij ging'. 

Oat de vvo een kwalijke rol heeft gespeeld zal 
wellicht niet als een verrassing komen, maar uit het 
onderzoek blijkt ook de PvdA niet zo onschuldig te 
zijn . Terwijl in het verkiezingsprogramma vooral 
de noodzaak werd onderstreept om de H s L goed in 
te passen in stedelijke gebieden, sprak de partij zich 
toch uit voor de 8os-variant om daarmee het 
Groene Hart te sparen , zonder daarbij overigens 
tunnels te claimen bij de woonlocaties . Art Zaaij er 
formuleert het als volgt: 'Ergens tussen het schrij 
ven van het programma en de debatten over de 
trad:keuze heeft de PvdA haar prioriteit verscho
ven van bescherming van omwonenden naar 
bescherming van het Groene Hart. Ondertussen 
ontstaat de situatie dat de tunnel en het Groene 
Hart elkaars bestaan legitimeren ; het Groene Hart 
bestaat want het is zo 'n investering waard. En de 
tunnel is zinnig want het Groene Hart is zo kost 
baar'. 

Nederland net als Belaie· 
Belangrijker dan het oordeel of deze machinaties 
hebben geleid tot een goede of een slechte beslis
sing is de conclusie dat de besluitvorming toch iets 
anders tot stand komt dan de gemiddelde burger 

zou denken en dat het minder m et dem ocratie te 

maken heeft dan m et de chaostheorie. Nederland 
blijkt meer op 8 elgie te lijken dan wij wen sen toe te 
geven . De traditionele hierarchie van rijksoverheid 
en lokale bestuurders heeft plaatsgemaakt voor een 
complex verband, waar kleine plaatsjes onevenre
dig vee! invloed kunnen uitoefenen op nationale 
plannen . In iedere stad vinden we het Neo-Wibaut 
verschijnsel, waar vooral PvdA-architectuurwet 
houders aan lijden, van bestuurders die graag een 
m edaillon of een standbeeldj e voor zichzelf opge
richt zouden zien . 

8 esluiten die m et de hoogste ambities worden 
gelanceerd verzanden vervolgens ergens tussen de 
machtslijnen van de rijksoverheid, de gespeciali
seerde diensten, partijpolitiek , actievoerders, ex
perts , gem eentebestuurders etcetera . De ondoor
zichtigheid van het proces m aakt dat vervolgens nog 
jaren gedebatteerd en gespeculeerd wordt over de 
oorzaak van een mislukking , zonder dat er ooit een 
bevredigend antwoord wordt gevonden of een les 
voor de volgende keer kan w orden getrokken. 

8ij het ontwarren van de machtsknopen die in 
dergelijke situaties ontstaan, kan een analyse van de 
Groningse historicus Frank Ankersmit opheldering 
verschaffen. Hij spreekt over het bestaan van drie 
soorten macht, waarvan er twee oude bekenden 
zijn, maar de derde tot nu toe als zodanig onopge
merkt bleef. Juist die derde macht onthult hoe de 
ruimtelijke ordening in Nederland werkt. 'De eer 
ste macht is die van de heliotroop , de macht van de 
zonnekoning om zijn land te besturen. Aan het 
andere eind van het machtsspectrum vinden we 
Foucault 's 'haarvaten van macht' , die bedrieglijke 
soort macht die zich verbergt in disciplinaire debat
ten, gevoeld of opgem erkt door weinigen, maar 
desalniettemin werkelijk bestaand . Tussen de 
macht van de heliotroop en de disciplinaire macht 
kunnen we ook nog een derde vorm van macht situ 
eren . Dit is een anoniem e en onvoorspelbare soort 
macht, zonder naspeurbare herkomst of bron, vrij 
rondzwevend, zoals die immense en denkbeeldige 
wolken geld die door de financiele wereld zwerven 
op een manier die zoveel tegenwoordige economen 
wakker houdt. . . Deze vorm van macht is niet min 
der werkelijk, maar wei vee! zichtbaarder dan 
Foucaults disciplinaire macht. Eigenlijk kennen we 
deze macht allang, maar dan als een afwezigheid van 
macht, als machteloosheid . Maar de machteloos
heid van de moderne staat waarover ik het hier heb, 
zijn onmacht om het schip van staat te sturen, moet 
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niet slechts als machteloosheid gezien worden, als 
de nulgraad op de machtsschaal. Eerder bestaat er 
een andere, anonieme soort macht waarvan de wer
king nog grotendeels een geheim is voor ons. '3 

Mijn collega-architectuurhistoricus W outer 
Vanstiphout ontdekte dat deze derde macht een 
interessant perspectief biedt op de huidige ruimte
lijke ordening. Het staat voor de bureaucratie, de 
marktpartijen, de regelgeving en al die andere din
gen die in de normale visie op hoe planning tot 
stand komt buiten beschouwing blijven. Immers, 
zo zegt hij: 'Stedebouw en architectuur zijn altijd 
begrepen als een dialectische relatie tussen de inter
ne ontwikkelingen van de discipline en de externe 
macht die nodig is om deze te implementeren. 
Maar ondertussen blijkt dat die derde macht de 
natuurlijke omgeving is waarin planning in welke 
vorm dan ook, verkeert'4. Oat verklaart wellicht 
hoe het mogelijk is dat de overheid het model van 
de compacte stad voorstaat terwijl het resultaat van 
dat beleid auto-suburbs zijn, dat de marktsector een 
corridorconcept lanceert waar Rijkswaterstaat en 
Economische Zaken v66r zijn en v RoM tegen, en 
dater een nieuwe verstedelijking is ontstaan zonder 
dat de overheid daar ooit voor heeft gekozen. 

Het landschap van de snelweaen 
En daarmee ben ik terug bij de snelweg, want bin
nen de huidige veranderende definitie van stedelijk
heid speelt het landschap van de snelwegen een 
emblematische rol. De besluitvorming die tot het 
ontstaan van onze snelwegen leidde is altijd de 
speelbal geweest van tegenstrijdige belangen en 
bedoelingen, van offensieve en defensieve, van mo
biliteitsbevorderende en mobiliteitsbeperkende, 
van culturele en technische, van stedelijke en land
schappelijke. En vooral: de snelwegomgeving van 
vandaag is aileen te begrijpen vanuit een ander idee 
over planning, waarin juist die onzichtbare en on
grijpbare derde macht de hoofdrol speelt. 

De eerste snelwegen stammen van v66r de 
Tweede Wereldoorlog en hadden natuurlijk direct 
te maken met de groei van het aantal auto's. Zowel 
voor de veiligheid als de doorstroming vond men 
het nodig speciale autowegen te bouwen. Ook in 
die tijd was er sprake van suburbanisatie: mensen 
trokken de stad uit en vestigden zich langs de uit-

3. F. R. Ankersmit, Aesthetic Politics. 
Political Philosophy Beyond Fact and Value, 

Stanford Ca., 1996, p. 282. 

valswegen. De lintbebouwing die daardoor ont
stond was een doorn in het oog van de toenmalige 
planners. Het vak van de stedebouw begon zich op 
dat moment juist te ontwikkelen en te professiona
liseren en een van de belangrijke punten waarover 
consensus bestond was dat de harde lijn tussen stad 
en landschap, die de Nederlandse stad altijd gekend 
had, gehandhaafd moest worden. Lintbebouwing 
deed in hun ogen precies het tegenovergestelde; het 
vervaagde de grens, bebouwde het landschap en 
maakte de natuur onzichtbaar achter een coulisse 
van woningen. De nieuwe snelweg trok een spoor 
van de ene naar de andere stad , met zo min moge
lijk afritten, zodat woningen of bedrijven zich 
onmogelijk aan die weg konden vestigen. De weg 
hechtte zich dus niet aan zijn omgeving, maar was 
nadrukkelijk los daarvan gedacht. Daarmee was 
korte metten gemaakt met de verfoeide lintbebou
wing en het landschap bleef open. Er ligt dus een 
duidelijk idee van een 'compacte stad' aan ten 
grondslag. 

Deze autonomie van de weg werd na de oorlog 
versterkt doordat ook de organisatie die de snelwe
gen aanlegde zich verzelfstandigde en zich boven
dien meer met het economische programma van 
industrialisatie verbond dan met het stedelijk Ieven. 
Rijkswaterstaat werd de instantie waar professio
neel en met een onbetwiste kennis van zaken een 
verkeerswetenschap ontwikkeld werd, met behulp 
van veel kennis uit het buitenland, uit Amerika en 
Duitsland. Een idee over stedelijkheid oflandschap
pelijkheid verdampte uit het wegontwerp, de disci
pline internaliseerde en voldeed steeds meer uit
sluitend aan eigen opgestelde normen en wetten 
van veiligheid en efficientie. Inpassing of aanpassing 
aan het landschap ging conflicteren met eisen van 
veiligheid en verdween daardoor op de achter
grond. Door de schaal waarop Rijkswaterstaat 
wegen ontwierp, namelijk van het hele land, werd 
zij echter wel een factor in de ruimtelijke ordening 
met evenveel betekenis als de ruimtelijke orde
ningsplannen van andere diensten van de overheid. 
Rijkswaterstaat maakte Rijkswegenplannen waar
van zij heel goed de maatschappelijke en culturele 
draagwijdte op de grootste schaal begreep. Het 
belangrijkste document dat zij in de jaren zestig 
publiceerde was het zogenaamde Structuurschema 

4· Wouter Vanstiphout, Demented 
Populism, ongepubliceerde lezing op het 
Berlage-instituut, 29 januari 1998 . 
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1966. Dit was in de tijd van de ongebreidelde 
opmars van mobiliteit als concreet fenomeen maar 
ook als cultureel ideaal. In dat Structuurschema 
werd een uitbreiding van wegen met duizenden 
kilometers voorgesteld, zodat Nederland bedekt 
zou zijn met een dicht verkeersnetwerk. Het was 
natuurlijk wei gebaseerd op een berekening over 
benodigde verbindingen, maar meer nog lijkt er 
een idee achter te schuilen over de democratiseren
de werking van mobiliteit. Men presenteerde het 
plan als de vorming van wat men noemde 'de Stad 
Nederland', waarin door de aanleg van wegen een 
uitgestrekt stedelijk gebied van de Randstad tot de 
Achterhoek en van Groningen tot Maastricht zou 
ontstaan. Het platteland zou uit zijn isolement ver
lost worden en de zegeningen van het stedelijk 
Ieven zouden tot in de verste uithoeken kunnen 
doordringen. De verstedelijking zou het patroon 
van de wegen volgen; eigenlijk is het dus een voor
stel voor corridorvorming. 

Rijkswaterstaat versus Ruimtelijke Ordening 
Dit plan, dat in zekere zin visionair was omdat het 
de meest extreme consequenties trok uit de maat
schappelijke gevolgen van mobiliteit, is zoals 
bekend niet uitgevoerd . Oat kwam omdat het strij
dig was met de plannen van die andere overheids
dienst, die tegelijkertijd de Tweede Nota Ruim
telijke Ordening presenteerde . Daarin werd gepleit 
voor gebundelde deconcentratie, nieuwe kernen 
gekoppeld aan bestaande kernen en zeker niet aan 
de lijnen van de infrastructuur. Desondanks wer
den er wei vee! van die snelwegen aangelegd en het 
is ook niet moeilijk om te raden dat vee! van de ver
stedelijking die Rijkswaterstaat voorstelde, er toch 
gekomen is . Tegen aile plannen van Ruimtelijke 
Ordening in heeft zich vanaf de jaren zeventig een 
nieuwe lintbebouwing van vooral bedrijven langs 
de snelwegen genesteld. Op deze in feite nogal 
voorspelbare ontwikkeling is niet geanticipeerd 
door de planning. Het enige dat gebeurd is, is 
opnieuw defensief: lawaai en geluidsoverlast noop
ten tot milieumaatregelen, die inmiddels zijn ver
takt tot een uitgebreid netwerk van wetten. Die 
zorgen ervoor dat aan weerszijden van spoorlijnen 
en snelwegen een niemandsland van enkele bonder
den meters ontstaat. Daarmee zijn de milieuwetten 
in stedebouwhistorische zin een modernistisch in
strument gebleken, dat functies en activiteiten 
zoveel mogelijk uit elkaar houdt; wonen in de stad, 
alles wat daarmee strijdig is in de periferie, in de 

restgebieden langs de infrastructuur. Wanneer we 

al die restgebieden samen in kaart brengen, dan 
zien we een rode waas over de stad hangen. Het is 
een gebied waar stedebouwers en politici zich verre 
van houden. Het is een gebied dat uitsluitend nega
tief geformuleerd is, terwijl stedebouw altijd posi
tief geformuleerd wordt. Oat verklaart waarom 
een zo gigantisch oppervlak, dat dee! uitmaakt van 
het stedelijk territorium, buiten het denken en han
delen van ontwerpers en politici valt. Deze gebie
den zijn samen de rode waas voor hun ogen. Zij zijn 
niet het resultaat van een zorgvuldig en verant
woord ontwerp; zij zijn voor een groot dee! het 
gevolg van de papieren stad: van de hinderwet, de 
gemeentelijke herindeling of de deelgemeentes. 
Door de avantgarde architecten, pleitbezorgers 
voor de periferie, worden ze gezien als een alterna
tief voor de stad, als een romantische, geschiedenis
loze, contextloze, futuristische zone. Ze zijn ver
enigd in een grote disfunctionele familie door hun 
gedeelde vormeloosheid, onkennis en onmacht. 
Nog belangrijker is dat zij zich niets aantrekken van 
de bestuurlijke grenzen van deelgemeente, ge
meente en zelfs van de regio. 

Daarmee is de rode waas het prototype van de 
stad, voortgebracht door de derde macht en de plek 
waar deze zich in de hoogste concentratie heeft 
genesteld. Deze gebieden Iaten zien hoe de stad 
eruit ziet wanneer de stedebouw slechts een 
beperkte rol speelt. Zij zijn immers in de eerste 
plaats het resultaat van plannen van Rijkswater
staat, padvindersverenigingen, Nederlandse Spoor
wegen, de Shell etc. Dit Ievert een stad op met 
fysieke kenmerken die geheel buiten de bekende 
canon van de stedebouw vallen, maar daarom niet 
minder stad zijn, misschien wei meer omdat ze de 
onbemiddelde en ongecensureerde versie van de 
stedelijke condities van dit moment zijn. 
W anneer we will en weten hoe de stad van de 2 1 ste 
eeuw eruit zal gaan zien moeten we eerst kijken 
naar hoe de stad er nu uitziet, alvorens te vluchten 
in allerlei defensieve maatregelen die de stad 
- waarschijnlijk tevergeefs - moeten beschermen 
tegen destructieve en desintegrerende krachten. 

V anwege de belangrijke rol die mobiliteit speelt 
in het transformatieproces waarin de stad verzeild 
is geraakt en vanwege de enorme investeringsin
spanningen die op dit gebied nog geleverd zullen 
worden, is het interessant om te lijken wat voor 
soort stad de infrastructuur tot nu toe opgeleverd 
heeft. 

255 



Een bassin van stedelijke anti-materie 

Hoe ziet die stad eruit, die dertiende provincie van 
Nederland? Waaruit bestaan die restgebieden, dat 
gigantische bassin van stedelijke anti-materie? Het 
zijn tussengebieden, tussen stad en niet-stad, tussen 
multinational en deelgemeente, tussen snelweg en 
woonwijk, tussen haven en landschap, tussen sport
vereniging en Nederlandse Spoorwegen, tussen be
drijventerrein en suburbia, tussen openbaar bestuur 
en individueel belang. Ze varieren van een romme
lige door individualistisch gebruik gedefinieerde 
omgeving, tot een perfect geordend commercieel 
terrein, tot een groen niemandsland met, verstopt 
tussen het buffergroen, gigantische massavoorzie
ningen. 

De tussengebieden bestaan enerzijds uit de ele
menten die de oorzaak waren van hun ontstaan: 
grootschalige infrastructuur zoals snelwegen, 
spoorlijnen en havenbekkens. Anderzijds zijn ze 
gevuld met activiteiten die nergens anders terecht 
konden, functies die rommelig of tijdelijk zijn of 
om andere redenen niet gewenst in de 'echte' stad. 
Je vindt er volkstuinen, autosloperijen, clubhuizen, 
sportvelden, jachthavens, jeugdhonken en speel
veldjes. Het is een wat onooglijk decor waartegen 
mensen hun hobby's uitleven. In feite vormen deze 
gebieden een trouwe afspiegeling van de stedelijke 
werkelijkheid, zoals de inhoud van de vuilniszak op 
de stoep een afspiegeling vormt van het huishouden 
achter de voordeur. 

Naast de rommelige, kleinschalig ingevulde 
del en van de restzones vinden we ook gedeeltes die 
volledig zijn voortgekomen uit een exploitatie van 
de optimale bereikbaarheid en zichtbaarheid van de 
strip langs de snelweg ofbij het station. Hier vinden 
we geen armlastige en - schijnbaar - ongeplande 
omgeving; hier worden juist steeds meer glimmen
de schoongepoetste kantoren en bedrijven aange-

trokken door het voorbijrijdende verkeer . Op de 
zichtlocaties staan hun parmantige architectuurtjes 
uitgestald langs de weg, het ene door de Wel
standscommissie goedgekeurde bedrijfspark na het 
andere . Deze omgeving heeft niets van het pragma
tische en individualistische gebruik van de volkstui
nen en sportvelden. Pragmatisch is niet goed genoeg 
voor een bedrijfspark, hier vinden we gebouwen 
waar over nagedacht is, zorgvuldig aangelegde per
ken en parkjes, wegen met stoepen en borden, alles 
is af. Het is een monofunctionele omgeving, met 
een onwezenlijke orde en netheid, zonder de zicht
bare aanwezigheid van menselijke activiteiten. 
Mensen komen 's ochtends met de auto, parkeren, 
gaan naar kantoor en komen om vijf uur 's middags 
weer naar buiten om met de auto naar huis te rijden. 

Dan is er nog een derde categorie gebieden langs 
de snelweg en die bestaat uit grootschalige massa
voorzieningen, meubelboulevards, discotheken, 
voetbalstadions, ziekenhuizen, de Ikea, distributie
centra. De perifere gebieden lenen zich het beste 
voor grote gebouwen met een groot parkeerter
rein, waarheen zich elke dag enorm veel mensen 
begeven, zonder dat ooit de intensiteit van het 
gebruik van die gebouwen aan de buitenzijde zicht
baar wordt. Het enige dat nodig is zijn de afrit van 
de snelweg en billboards die de weg wijzen. 

Met zijn diverse invulling is in de dertiende pro
vincie een programmatische rijkdom aan te treffen 
en een overvloed aan activiteiten. Als je achter de 
prikbosjes en de betonnen schuttingen kijkt is het 
alsof een steen opgetild wordt en je schrikt van het 
krioelende Ieven. 

Bestuurders zijn nog steeds geneigd om dergelij
ke gebieden te beschouwen als de periferie, als een 
gebied buiten de 'echte' stad. Feit is echter dat veel 
van de activiteiten en het werk van mensen zich in 
deze gebieden afspeelt en met evenveel recht zou je 
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ze dus de nieuwe centra kunnen noemen. Door hun 
Jigging aan de stadsrand zijn deze restgebieden de 
latente redders van de naoorlogse woonwijken 
waar door dalende koopkracht en veranderende 
sociale verbanden onvoldoende draagvlak is voor 
de buurtwinkel of voor plaatselijke werkgelegen
heid. Door de restzones te ontwikkelen zouden de 
woonwijken kunnen aftappen van de nationale ver
voerseconomie, die met zijn intensieve karakter 
dagelijks duizenden auto's en mensen op een haar
breed afstand van de wijken voert, maar daarvan nu 
nog gescheiden is door schermen en buffergroen. 
Wanneer het gaat om de compacte stad valt er nog 
vee! eer te behalen aan het intensiveren, het multi
functioned en vooral het openbaar maken van deze 
snelweggebieden. Zou de Shellshop niet tegelijk 
een buurtwinkel kunnen zijn, wanneer deze ge
combineerd wordt met een Albert Heijnvestiging, 
zoals nu a! gebeurt? Zou het tuincentrum niet tege
lijk een park kunnen 
zijn? En kunnen 
volkstu\nen en sport
velden langs de snel
weg niet beter ver
plaatst worden naar 
de plantsoenen en on
gebruikte groengebie
den in de wijken om 
die daarmee van 
gebruikskwaliteit te 
voorzien? 

Dit lijken mis
schien extremistische 
voorstellen, maar in 
het buitenland en in 
planvorm bestaan de
ze ideeen allang. Maar 
omdat ze een meng
vorm zijn tussen infrastructuur, architectuur en 
stedebouw kunnen ze in Nederland niet gereali
seerd worden. Rijkswaterstaat bouwt wegen en 
geen vastgoed, net zoals de NS-goederenafdeling 
niets met personenvervoer te maken wil hebben en 
daarom haar Betuwelijn niet voor passagierstreinen 
open wil stellen. In een druk gebruikt en dicht 
bevolkt land als Nederland zijn dergelijke organisa
torische scheidingen buitengewoon onvruchtbaar. 

Het vereist nogal wat aanpassingen van de heden
daagse stedebouwer en politicus om in te spelen op 
de stedelijke ontwikkelingen van vandaag. Aller
eerst zijn er een hoop vooroordelen op te ruimen. 
Het blijkt dat politici dikwijls onbekend zijn met de 
werkelijkheid van de stad en daarom beleid maken 
gebaseerd op achterhaalde visies: 'De overheid 
werkt met simpele noties, weet nauwelijks raad 
met tegenstrijdige processen en grijpt bij voorkeur 
terug op klassieke bestrijdingsmiddelen: reparatie 
en het op orde brengen van de fysieke omgeving 
vanuit een beschermende houding' .5 

Het formuleren van een visie op de toekomstige 
verstedelijking van Nederland zal toch gestoeld 
moeten zijn op een bewustzijn van de grenzeloze 
uitdijing van de stad, de transporttechnologie, glo
balisering, mediatisering, sociale processen etc . 
etc . Zonder zich daarin onder te dompelen lijkt het 
me onmogelijk voor een bestuurder een adequaat 

wensbeeld van toe
komstig Nederland 
te vormen. 

De stedebouwer 
tenslotte kan niet 
meer de oppermach
tige ontwerper zijn 
die tekent en zijn 
antwerp uitgevoerd 
ziet; hij zal de arena 
in moeten van al die 
verschillende partij
en met al hun ver
schillende belangen 
en zich moeten over
geven aan datgene 
waar hij nu vooral 
over klaagt: de on
derhandeling. Of an

ders gezegd: het feit dat de stedebouwer van nu een 
zeer groat dee! van zijn tijd besteed aan onderhan
delingen in plaats van aan het 'echte' ontwerpen, is 
een essentiele inhoud van zijn discipline op dit 
moment. Hij kan niet meer afhankelijk zijn van de 
overheids-machtspiramide die voorheen bestond, 
maar heeft geen andere keus dan zich te storten in 
de powerspaghetti van nu. 

s. Zie: Rene Boomkens e .a., Stad zonder 
horizon. Stadspolitiek en stedelijke ontwikke
linB in Nederland, Amsterdam 1997. 
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