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“De omgeving van de mens is de medemens”
Jules Deelder

“Il faut cultiver notre jardin”
Voltaire
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2 Raad voor de 
leefomgeving en 
infrastructuur, 
Toegang 
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hoe publieke 
voorzieningen, 
wonen en vervoer 
de sleutel voor 
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(september 2020)

3 Raad voor 
Volksgezondheid 
en Samenleving, 
Gezondheidsver-
schillen voorbij: 
complexe 
ongelijkheid is 
een zaak van ons 
allemaal (augus-
tus 2020)

4 Nationaal 
Campussen Over-
leg, Manifest 
'Toplocaties' 
( juli 2020)

Het gaat goed met Nederland 
wanneer de inwoners en bedrijven 
zo min mogelijk kansen missen. 
Maar er zijn wel degelijk ongelijke 
kansen en die leiden tot gemiste 
kansen voor kinderen én voor 
de economie, zegt het Centraal 
Planbureau. Zo kan de buurt waarin 
je opgroeit beslissend zijn voor de 
hoogte van je toekomstige inkomen1 
en is de toegang tot wonen, vervoer 
en publieke voorzieningen voor 
veel mensen verslechterd2. Ook 
gezondheidsverschillen nemen 
toe en onze leefomgeving draagt 
daaraan bij.3 Tegelijkertijd worden 
kansen voor economische innovatie 
gemist. Tien grote campussen in 
Nederland pleitten onlangs nog 
voor meer aandacht voor het fysieke 
aspect van innovatie-ecosystemen.4

 
Ruimtelijke omstandigheden hebben 
dus invloed op de kansengelijkheid 
en economische prestaties van 
Nederland. We hebben als land 
een rijke planningstraditie, waarin 
gepoogd werd de economie te 
stimuleren en alle Nederlanders 
gelijke kansen te bieden. Met te veel 
sturing in de jaren ‘70 tot nagenoeg 
geen ruimtelijke sturing in het 
afgelopen decennium. Het resultaat: 
leefomgevingen waarin niet iedere 
Nederlander dezelfde kansen heeft 
en de economie niet optimaal 
profiteert. 

Beleidsmakers nemen dagelijks 
beslissingen die – vaker onbewust 
dan bewust – ruimtelijke condities 
creëren. Werken aan sociale 
en economische ontwikkeling 
zou je kunnen vergelijken met 
tuinieren. Een tuinman geeft 
op tijd water en snoeit bij waar 
nodig. Zo zorgt hij voor de beste 
condities om de planten in zijn tuin 
te laten groeien en bloeien. Ook 
met ruimtelijke keuzes en beleid 
kunnen we condities creëren die 
de kans vergroten dat wenselijke 
ontwikkelingen zich voordoen: dat 
iedereen de kans heeft om zich 
optimaal te ontwikkelen en dat 
tegelijkertijd de economie groeit 
en bloeit, zonder dat extremen de 
overhand nemen. 

Dit advies is erop gericht om 
overheden bewust te maken van de 
effecten van hun beleid, bekeken 
door een ruimtelijke bril. Daarmee 
worden ook verbanden gelegd met 
andere sectoren, ruimtelijk en niet-
ruimtelijk beleid, van het Rijk en 
van andere overheden. Het is een 
pleidooi om vooral meer te gaan 
tuinieren: condities creëren en 
extremen vermijden.
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Inleiding

Leeswijzer
De publicatie is als volgt opge-
bouwd:

Advies
In dit advies aan het Rijk laten 
we zien hoe overheden kunnen 
sturen de juiste balans in de ruim-
telijke thema's massa, diversiteit 
en uitwisselingsmogelijkheden 
om meer kansengelijkheid en 
economische excellentie te 
bereiken. Daarin richten we ons 
op beleidsmaatregelen voor het 
Rijk en daarbinnen specifiek de 
ministeries van BZK, EZK, IenW 
en OCW.

Aan het woord
Ter illustratie van hoe je kunt wer-
ken aan grote doelen met simpele 
ruimtelijke sturingsmechanis-
men laten we drie experts aan 
het woord: David Rusk, Barbara 
Baarsma en Chaimae Fadis. 

Drie voorbeeldregio’s 
Tot slot een uitwerking van 
de adviezen toegepast op drie 
voorbeeldregio’s. We tonen 
voorbeelden van ruimtelijke con-
dities in Nederland, die bewust of 
onbewust zijn gecreëerd, en die 
aanleiding geven tot het verbete-
ren van condities. Welke condities 
zijn in deze regio’s nodig om 
kansengelijkheid en economische 
prestaties te bevorderen?

https://www.cpb.nl/centraal-economisch-plan-cep-2020-mlt
https://www.cpb.nl/centraal-economisch-plan-cep-2020-mlt
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https://www.rli.nl/publicaties/2020/advies/toegang-tot-de-stad-hoe-publieke-voorzieningen-wonen-en-vervoer-de-sleutel-voor-burgers-vormen
https://www.rli.nl/publicaties/2020/advies/toegang-tot-de-stad-hoe-publieke-voorzieningen-wonen-en-vervoer-de-sleutel-voor-burgers-vormen
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Advies

In dit advies aan het Rijk laten we 
zien dat het werken aan sociale 
of economische ontwikkeling niet 
zo verschillend is van ecologie 
en dat je met het creëren van de 
juiste ruimtelijke condities de 
kans kunt vergroten dat gewenste 
ontwikkelingen zich voordoen: meer 
kansengelijkheid en economische 
excellentie. 

We laten zien hoe overheden 
kunnen sturen op de juiste balans in 
ruimtelijke thema's massa, diversiteit 
en uitwisselingsmogelijkheden 
om deze doelen te bereiken. Hoe 
zij gewenste condities kunnen 
stimuleren en ongewenste extremen 
kunnen vermijden. Daarin richten 
we ons op beleidsmaatregelen voor 
het Rijk en daarbinnen specifiek de 
ministeries van BZK, EZK, IenW en 
OCW. 

Parkrestaurant De Waard 
op Industriepark Kleefse 
Waard, Arnhem 
Foto: Cas van Hork
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Lessen uit de ecologie
Om lepelaars naar de Oostvaardersplassen te lok-
ken, werden poelen gegraven voor de driedoornige 
stekelbaars, hun favoriete snack. En met succes. Zoals 
lepelaars en stekelbaarsjes een ideaal leefmilieu 
hebben waarin zij het best gedijen, geldt dat ook voor 
mensen in het algemeen en voor onderscheidende 
subgroepen in het bijzonder. In die zin is het werken 
aan sociale of economische ontwikkeling niet zo ver-
schillend van ecologie. Door het creëren van de juiste 
ruimtelijke condities wordt de kans groter dat zich 
een bepaalde ontwikkeling voordoet. 

Maar zowel de ecologische als de maatschappelijke 
actoren laten zich niet temmen. Soorten hebben el-
kaar nodig om te kunnen overleven. Zonder de brede 
diverse basis in de voedselpiramide kan de bijzondere 
soort bovenin niet bestaan. Hoe groter de massa, 
hoe meer specialisatie er mogelijk is. Bovenaan én 
onderin. Ook in de economie gaat het niet alleen 
om werkgelegenheid voor en het verdienvermogen 
van (inter)nationaal talent in topsectoren, maar juist 
ook om de brede economische basis waarin iedereen 
gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen. Econo-
mische excellentie en kansengelijkheid zijn wat dat 
betreft twee zijden van dezelfde medaille.

Ook als we specifiek kijken naar de ruimtelijke ver-
schijningsvorm blijken veel ecologische principes ook 
te gelden voor economie. Ruimtelijke concentraties 
van mensen die zich met min of meer hetzelfde bezig-
houden, leiden bijvoorbeeld tot meer uitwisseling en 
kruisbestuiving van ideeën en innovaties. Hoe groter 
de botsingskans en uitwisselingsmogelijkheden, des 
te meer verwachte en onverwachte ontmoetingen, en 
innovatieve vonken.

Met behulp van deze ecologische parallel kunnen we 
voor economische excellentie en kansengelijkheid 
drie relevante ruimtelijke thema’s onderscheiden: 
massa, diversiteit en uitwisselingsmogelijkheden. Elk 
kent een optimale balans. Te veel of te weinig massa, 
diversiteit en uitwisselingsmogelijkheden leiden na-
melijk tot extremen die we moeten zien te vermijden.

 voedselpiramide habitat

  actieradius

Voedselpiramide
Stedelijke systemen hebben een 
vergelijkbare hiërarchie als in 
een voedselpiramide. Bovenaan 
staan de soorten die een groot 
gebied nodig hebben om goed 
te gedijen, onderaan de soorten 
met een kleine actieradius.

Bron: onbekend

Proefstation
Lepelaar & stekelbaars

‘Engineering Nature’
In de Oostvaardersplassen 
werden poelen gegraven voor de 
driedoornige stekelbaars zodat 
er lepelaars op af zouden komen.

Bron: Rijkswaterstaat, Werkdocument 
verspreiding stekelbaars Oostvaardersplas-
sen (1989)

“ Door het 
creëren van 
de juiste 
ruimtelijke 
condities 
wordt de kans 
groter dat zich 
een bepaalde 
ontwikkeling 
voordoet.”
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1 Emiel Westerhof 
(TU Eindhoven), 
‘Tweederde 
diversiteit en 
eenderde struc-
tuur is wat we 
nodig hebben’, 
in NL Magazine 
(mei 2014) 

Isaiah Berlin

1. FREEDOM FROM 
Beschermen tegen … 
ongewenste ontwikkelingen

2. FREEDOM TO 
In staat stellen om … 
wenselijke kansen te benutten

TWEE TYPEN VRIJHEID 

Overheidsrollen

Noodzaak van tuinieren
In de laatste zin van Candide ou l‘optimisme (1759) nodigt 
Voltaire ons uit om onze tuin te bewerken: “il faut 
cultiver notre jardin”. 

Het werken aan economische excellentie en kansen-
gelijkheid is net tuinieren: als je er niets aan doet 
overwoekert de tuin en nemen de slakken het over. 
Maar als tuinman kan je de tuin niet je volledige wil 
opleggen. Als je alles tot in de puntjes bijhoudt en 
structureert, is er geen ruimte voor spontane bloei en 
zal de tuin kwetsbaar blijken voor onvoorziene ont-
wikkelingen. Door af en toe een beetje bij te sturen, 
dat wat dood of uitgebloeid is te verwijderen en in 
een hoekje eens iets nieuws te proberen, geef je de 
tuin stapje voor stapje de ruimte en structuur om te 
bloeien en bewaar je de balans in het systeem. 

Tuinieren is een goede metafoor voor hoe de overheid 
op het vlak van economische excellentie en kansen-
gelijkheid beleid zou moeten voeren: geen blauwdruk 
plannen van bovenop opleggen (te veel structuur), 
maar ook geen laisez-faire door alles aan de markt en 
de maatschappij overlaten (te weinig structuur). Er 
zijn twee types beleidsmaatregelen te onderscheiden 
die deze houding van de overheid ondersteunen.

“ De overgang 
van ideale 
condities naar 
onwenselijke 
extremen is 
een glijdende 
schaal, in de 
vorm van een 
klokcurve. 
Het is aan de 
politiek te 
bepalen waar 
de grens tussen 
beide exact 
ligt.“

Uit het boek Candide ou l'optimisme  van 
Voltaire (1759)

Isaiah Berlin

Tweederde diversiteit en 
eenderde structuur is wat 
we nodig hebben1

Bij een ongestructureerd netwerk 
leidt te weinig slagkracht tot 
chaos, gekenmerkt door stagna-
tie. Een gestructureerd netwerk 
met een te grote efficiëntie leidt 
deaarentegen tot consolidatie en 
gaat ten koste van de diversiteit, 
verbondenheid en veerkracht, 
waardoor het gehele systeem op 
den duur labiel wordt door broos-
heid en instort. 

Twee soorten vrijheid 
In  zijn essay Two concepts of liberty (1958) maakt filosoof Isaiah Berlin 
onderscheid in twee typen van vrijheid.

Freedom from
Het gebied waarbinnen een individu of groep, ongehinderd door 
anderen, kan zijn wie of wat zij of hij is. Het individu of groep wordt 
beschermd tegen (extreme) hinder van buiten.

Freedom to
De mate waarin een individu of groep meester is over zijn eigen leven. 
Het gaat hierbij om de ontplooiingsmogelijkheden die er voor een 
individu of groep zijn. Om de kansen die iemand heeft om iets te on-
dernemen, bijvoorbeeld door scholing en infrastructuur, niet om het 
daadwerkelijk benutten van die kansen.

Beleidsimpact
Deze twee soorten van vrijheid zijn beide van belang bij het maken 
van beleidsmaatregelen. Voor de eerste vrijheid, freedom from, zijn 
beleidsmaatregelen nodig die mensen en plekken beschermen tegen 
ongewenste ontwikkelingen. Oftewel het vermijden van extremen. Dit 
vergt duidelijke waarden en grenzen waarmee niet gemarchandeerd 
kan worden. Deze dienen iedereen, waaronder kwetsbaren, te bescher-
men tegen extremen. 

Bij het tweede type vrijheid, freedom to, gaat het om beleidsmaatrege-
len die mensen en plekken in staat stellen om wenselijke kansen te 
benutten. Hier gaat het om het creëren van ideale condities. Denk aan 
goed onderwijs, goede verbindingen en ruimte om te ondernemen. 
Dit is minder vastomlijnd en er zal altijd iets te wensen over blijven. 
Het is ook de kunst om individuen en groepen te verleiden deze condi-
ties te benutten. 

De overgang van ideale condities naar onwenselijke extremen is een 
glijdende schaal, in de vorm van een klokcurve. Het is aan de politiek 
te bepalen waar de grens tussen beide exact ligt. 
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Schaalniveaus
Het behouden van de balans in massa, di-
versiteit en uitwisseling speelt op verschil-
lende schaalniveaus.

We definiëren er drie: de plek, de regio en 
het bovenregionale schaalniveau.
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NL+

non-DUS:  
Nederland,  
ABC

Klokcurve
Het midden van de curve gaat om het cre-
eren van de juiste condities om daarmee 
wenselijke ontwikkelingen te stimuleren, 
net als het water geven aan de plantjes in 
de tuin. 

De uitersten van de curve gaan over de 
ongewenste extremen, zoals het snoei-
en van de klimop, zodat hij de tuin niet 
overwoekert.
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• Plekken met te 
weinig massa 
missen schaal-
voordelen

• Voldoende massa zorgt voor 
agglomeratievoordelen

• Te veel 
massa levert 
agglomeratie-
nadelen op

• Onvoldoende 
diversiteit zorgt 
voor monocultuur 
en starheid

• Voldoende diversiteit zorgt voor 
veerkracht

• Te veel diversiteit 
levert framgenta-
tie op en daardoor 
onvoldoende 
samenhang

• Onvoldoende 
uitwisseling ver-
oorzaakt gemiste 
kansen voor ont-
wikkeling, isolatie 
en inteelt

• Voldoende uitwisseling zorgt 
voor ontmoetingen die leiden tot 
productiviteit en innovatie

• Te veel uitwisse-
ling maakt een 
plek tot enkel een 
corridor, waarbij 
kannibalisme door 
grootste massa 
optreedt

Het is aan de politiek 
om te bepalen waar 
deze grens exact ligt
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Massa

Te weinig Balans Te veel

Uitwisseling

Diversiteit

• Dit is onze directe leefomgeving, 
de plekken waar we een groot deel 
van onze tijd doorbrengen: omdat 
we er wonen, werken of studeren. In 
dit advies onderscheiden we onder 
meer campus, cluster, centrum en 
woonwijk.

• Hieronder verstaan we het daily 
urban system (DUS). De regio is het 
schaalniveau van de dagelijkse habi-
tat van de gemiddelde burger. Hier 
speelt zich de dagelijkse interactie af 
tussen wonen, werken en voorzie-
ningen. Het is ook het territorium 
van de woning-, arbeids- en voorzie-
ningenmarkt.

• Het bovenregionale schaalniveau, 
met andere woorden het non-
daily urban system: Nederland en 
omgeving, grofweg de regio rond 
Amsterdam-Brussels-Cologne (ABC). 
Haar vijftig miljoen inwoners maken 
voornamelijk op niet-dagelijkse 
basis gebruik van de grote diversiteit 
aan kwaliteiten en milieus buiten 
de eigen regio: voor een vakantie-
vlucht, een weekendje weg, een 
festival of cultureel avondje, een 
zakenafspraak of congres. Maar zij 
trekken ook naar andere subregio’s 
binnen ABC voor verschillende 
levensfases, zoals een studie, eerste 
baan of het settelen met een gezin.
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Massa

Agglomeratievoordelen op alle 
schaalniveaus
De soortenrijkdom in een ecosysteem hangt sterk af van de schaal 
van leefgebieden: hoe groter de schaal van een gebied, des te gro-
ter de populaties en hun diversiteit. Een grotere populatie maakt 
het minder waarschijnlijk dat de soort lokaal zal uitsterven. Ook 
bevat een groter leefgebied meestal meerdere habitats en bevat 
het daardoor een groter aantal diverse soorten.2

Net als in de ecologie vindt er concentratie en speci-
alisatie plaats in de economie op verschillende ruim-
telijke schaalniveaus: in regio’s (in het daily urban 
system), op specifieke plekken binnen een regio zoals 
campussen, clusters en centra, en in de context van Ne-
derland en omgeving (in het non-daily urban system). 
Veel massa op een bepaalde plek leidt tot agglome-
ratievoordelen. Agglomeratievoordelen zijn econo-
mische voordelen die ontstaan door de concentratie 
van mensen en bedrijven in stedelijke agglomeraties 
dankzij onder andere de aanwezigheid van een grotere 
afzetmarkt, grotere arbeidsmarkt, meer toeleveranciers 
en de grotere kansen voor uitwisseling (spillover) van 
kennis.3 Dit alles leidt tot meer productiviteit en meer 
innovatie: clustervorming, kennishuishouding, lokale 
dichtheid en massa zijn structurerend voor stedelijke 
concurrentiekracht.4
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Landscape Ecology
De thema's massa, diversiteit en 
uitwisseling die hier behandeld 
worden zijn geinspireerd op het 
boek Landscape Ecology Principles in 
Landscape Architecture and Land-Use 
Planning van Dramstad, Forman en 
Olson uit 1996.

Landscape Ecology Principles 
Richard T.T. Forman 
1996

Bron: Dramstad et al., Landscape Ecology 
Principles (1996)

Te veel
Wanneer de balans doorslaat en er te veel massa is kunnen er ook 
agglomeratienadelen ontstaan: centra worden te duur, bepaalde groe-
pen worden uit het stadshart gedrukt omdat zij de woningen hier niet 
meer kunnen betalen. Dat leidt tot segregatie en filevorming doordat 
mensen steeds verder weg van hun werk wonen en het werk zich sterk 
concentreert op bepaalde plekken. Londen en New York City zijn voor-
beelden van monocentrische steden die steeds meer last krijgen van 
hun eigen succes. Maar ook in Amsterdam is dit fenomeen zichtbaar: 
het stadshart wordt onbetaalbaar voor middeninkomens.5 

Deze ruimtelijke uitsortering is een onwenselijke situatie: het ver-
groot de kansenongelijkheid in opleiding en werk, het leidt tot grotere 
ongelijkheid en ontevredenheid6 en meer mobiliteit omdat bepaalde 
groepen mensen die zich het wonen in het hart van de stedelijke regio 
(de ‘stad’) niet meer kunnen veroorloven verder moeten reizen voor 
een baan die juist in dat hart te vinden is. Bereikbaarheid van werk en 
scholing gaan voor hen achteruit. Daardoor ontstaat ook een gebrek 
aan personeel, zoals leerkrachten, vooral in de meest kwetsbare wij-
ken.7 Omdat wonen er te duur is, reizen vanuit een betaalbare woning 
te ver. Of omdat er, zoals met het lerarentekort in het basisonderwijs, 
aantrekkelijkere posities elders zijn.

Te weinig
Aan de andere kant leidt te weinig massa niet tot de kritische massa 
die nodig is voor benodigde schaalvoordelen. Regio’s met weinig 
geconcentreerde massa hebben veelal een lager voorzieningenniveau. 
Jongeren kunnen moeilijk een baan vinden en trekken weg. Bedrijven 
kiezen voor andere regio’s om door te kunnen ontwikkelen, omdat ze 
daar makkelijker het juiste personeel en diensten kunnen vinden. Er 
ontstaan in Nederland steeds grotere regionale verschillen afhankelijk 
van opleidingsniveau en inkomen: hoger opgeleiden trekken naar de 
grote steden. Lager opgeleiden blijven achter in de regio.8 De regionale 
ongelijkheid groeit: door het wegtrekken neemt niet alleen de massa 
in een regio af, maar ook de diversiteit van bevolking en werkgelegen-
heid.

Campus, cluster, centrum
We onderscheiden drie soorten 
economische hotspots (concen-
traties):

Campus: concentratie van 
gespecialiseerde economische 
activiteiten rond een ‘anchor’ 
party zoals een universiteit of 
multinational die als trekker en 
hoofdadres dient. Voorbeelden 
van Science campussen: Bio Science 
Park Leiden, WUR Campus Wage-
ningen, Utrecht Science Park. 
Voorbeelden van Business cam-
pussen (rond een multinational 
of grote speler). Voorbeelden: 
High Tech Campus Eindhoven, 
Novio Tech Campus Nijmegen, 
Chemelot in Limburg, maar ook 
het Mediapark in Hilversum of de 
Amsterdamse Zuidas.

Cluster: concentratie van 
gespecialiseerde economische 
activiteiten zonder hoofdadres 
of ‘anchor’-party zoals een 
multinational of universiteit als 
trekker. Clusters kenmerken zich 
door een specialisatie ten op-
zichte van hun omgeving, zonder 
duidelijk zwaartepunt. Ze zijn 
vaak zwermachtig. Voorbeelden: 
het Westland, reclamebureaus 
in Amsterdam of architectenbu-
reaus in Rotterdam. 

Centrum: concentratie van 
algemene voorzieningen (win-
kels, onderwijs, cultuur, zorg, 
vervoer) en werkgelegenheid. De 
typische binnenstad, waaronder 
Amsterdam, Utrecht, Arnhem, 
Nijmegen en vele anderen.
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Diversiteit

Veerkracht door voldoende 
gerelateerde variatie en brede basis
Biodiversiteit is essentieel voor het op lange termijn functione-
ren van een ecosysteem. Verschillende soorten vervullen hierin 
specifieke functies en soorten hebben elkaar nodig om te kunnen 
overleven. Zonder de brede en diverse basis kan de bijzondere 
soort bovenin de voedselpiramide niet bestaan. Ecosystemen zijn 
daarnaast, net als de economie, nooit in een statisch evenwicht. 
De biodiversiteit is veel groter dan strikt noodzakelijk voor het 
functioneren van een ecosysteem. Juist door deze overvloed kan 
het systeem zich aanpassen aan veranderende interne en externe 
processen, en wordt het veerkrachtig.9 Op die manier zijn er altijd 
soorten beschikbaar die het systeem kunnen ondersteunen als er 
zich een onverwachte ontwikkeling voordoet, zoals een verande-
ring in temperatuur. 

Analoog aan de ecologie, zijn ook economische 
actoren in een bepaald cluster of netwerk van elkaar 
afhankelijk. Diversiteit en wisselwerking is hierbij 
nodig tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven, en 
tussen verschillende sectoren onderling. Ook in de 
economie kan de top niet bestaan zonder een brede 
basis. De lijst met vitale beroepen die aan het begin 
van de coronacrisis werd opgesteld liet dat goed zien. 
Deze lijst bevatte niet de advocaat, data-engineer of 
directeur, maar wel de zorgverlener, docent, logistiek 
medewerker, vuilnisman en de pedagogisch medewer-
ker in de kinderopvang. Om de samenleving vitaal en 
veerkrachtig te houden, zijn betere kansen nodig voor 
ontplooiing en ontwikkeling van iedereen, en ruimte-
lijke condities beïnvloeden die kansen.

Daarnaast leren we uit de ecologie dat diversiteit risi-
cospreiding geeft. Het gaat daarbij niet om de effici-
entie van het individuele exemplaar maar veel meer 
om de effectiviteit van het gehele systeem. De totale 
evolutie van de ‘survival of the fittest’ is eerder het 
tegenovergestelde van efficiëntie (het oogt allereerst 
als verspilling: veel nutteloos leven), maar het is wel 
zeer effectief. Niet zo zeer doelmatig, wel doeltreffend. 
Dit geldt voor ecologie én economie. Het is de taak 
van overheden om met beleid de doeltreffendheid van 
de economie of een sector te vergroten, niet om de 
efficiëntie van één bedrijf te vergroten. Daarom is het 
cruciaal om óók in te zetten op diversiteit, zodat we 
in crisistijden kunnen doorgroeien naar het volgende 
economische model.

“ Marginale 
exemplaren 
zijn de levens-
verzekering van 
een soort.”
 
Prof. Taeke de Jong10

Resilience
innovation through crossovers 
while absorbing shocks

Te weinig
Want monoculturen en monopolies, hoe succesvol ook, zijn kwetsbaar 
voor veranderingen vanwege hun gebrek aan diversiteit. Ze zijn onvol-
doende in staat zich aan te passen. Denk aan de regio Zuid-Limburg die 
geheel afhankelijk was van de mijnindustrie. Toen Nederland overging 
op aardgas verdween de werkgelegenheid in de mijnindustrie. Hoog-
opgeleiden trokken naar andere regio’s, de mijnwerkers bleven achter. 
Daar ondervindt Zuid-Limburg nog steeds de negatieve sociaalecono-
mische gevolgen van. 

Ook wijken met een groot aandeel van kwetsbare groepen (mensen 
met een migratie-achtergrond of lagere inkomens en ‘kort-geschool-
den’) zijn in wezen monoculturen. Juist kinderen in deze buurten 
blijken niet dezelfde ontwikkelingskansen te hebben. Studies naar 
gezinnen die vanuit een kansarme buurt naar een betere buurt ver-
huizen, laten zien dat het latere inkomen van de kinderen profiteert 
van die verhuizing. De kans dat kinderen met een sociaaleconomische 
achterstand zich in een kansarme buurt kunnen optrekken aan meer 
gefortuneerde klasgenootjes, is namelijk niet groot. Dit komt onder 
andere doordat scholen vaak gesegregeerd zijn naar het opleidings- en 
inkomensniveau en de migratieachtergrond van de ouders.12

Te veel
Aan de andere zijde van het spectrum leidt te veel diversiteit tot onvol-
doende samenhang en onvoldoende gespecialiseerde massa. Er vinden 
wel veranderingen en innovaties plaats, maar het lukt niet die structu-
reel op te schalen en door te voeren.

“ We hebben een 
economie op-
gebouwd waar-
in we keihard 
sturen op het 
verminderen 
van diversiteit. 
[..] Zo hebben 
we onszelf heel 
kwetsbaar ge-
maakt."

Prof. dr. Louise Vet11
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Uitwisseling

Goede verbindingen en hoge 
verblijfskwaliteit 
De diversiteit oftewel soortenrijkdom in een ecosysteem hangt 
naast de schaal (massa) van leefgebieden sterk af van twee an-
dere ruimtelijke aspecten. Ten eerste de onderlinge verbindingen 
tussen leefgebieden: een corridor of ecologische verbindingszone 
tussen twee leefgebieden leidt tot meer uitwisselingsmogelijkhe-
den. Ten tweede de ruimtelijke kwaliteit, hoe hoger die kwaliteit 
hoe succesvoller.13 

Voor de economie geldt hetzelfde. Net als een habitat 
in de ecologie, is de leefomgeving van de mens gebaat 
bij kwaliteit, en goede verbindingen. Door onderlinge 
verbondenheid ontstaan ontmoetingen die leiden tot 
productiviteit en innovatie. Zowel voor de basis als 
voor de top van de piramide moet dit op orde zijn. De 
meeste productiviteit en innovatie zien we in gebieden 
met voldoende gespecialiseerde massa, gerelateerde 
diversiteit, en daarbovenop uitmuntende ruimtelijke 
kwaliteit en verbindingen.

Er kan daarbij onderscheid worden gemaakt tussen 
twee type uitwisselingen: interne uitwisselingsmo-
gelijkheden binnen een regio op dagelijkse basis 
en bovenregionale uitwisselingsmogelijkheden op 
niet-dagelijkse basis.

Dagelijkse uitwisselingsmogelijkheden zijn van belang 
voor werknemers, scholieren en andere intensieve 
relaties. Het betreft de woningmarkt, arbeidsmarkt en 
voorzieningenmarkt. Niet-dagelijkse netwerken zijn es-
sentieel voor vers bloed en nieuwe ideeën van buiten. 
Het levert de nodige impulsen voor vernieuwing en 
veerkracht en daarmee voor economische en soicale 
volhoudbaarheid.

De niet-dagelijkse systemen zijn minder frequent en 
spelen zich af op een hoger schaalniveau: tussen de 
regio’s in Nederland en daarbuiten. Hoewel het niet om 
hele dikke stromen gaat, zijn ze wel van cruciaal belang 
voor het economische succes van een regio.

Te weinig
Te weinig verbondenheid leidt tot isolatie, doordat er geen uitwisse-
lingsmogelijkheden zijn. Het leidt tot inteelt, doordat er geen mo-
gelijkheid is tot vernieuwing en ontwikkeling. Booking.com startte 
in het Bedrijfstechnologisch Centrum Twente. De verhuizing van het 
groeiende bedrijf naar Amsterdam had twee redenen: het benodigde 
(internationale) ICT-talent dat in Amsterdam beter te vinden en aan te 
trekken is én vooral de beste internetverbinding van Nederland.14

Tegelijkertijd komt kansenongelijkheid in onze maatschappij voor-
al voor in gebieden met weinig variatie en weinig verbinding met 
relevante ontplooiingsmogelijkheden zoals onderwijs en werk. Vaak 
zijn dit ook nog gebieden waarin grote groepen kwetsbaren geconcen-
treerd zijn op dezelfde plek. Er zijn wijken waar de bewoners matige 
toegang hebben tot werk, scholing en voorzieningen. Daarbij speelt 
ook vervoersarmoede een rol: niet iedereen heeft een auto, voldoen-
de tijd en geld om dagelijks anderhalf uur in het openbaar vervoer te 
zitten, of überhaupt toegang tot hoogwaardig OV. 

Voor sommige wijken telt de afwezigheid van kansen daarom dubbel: 
voorzieningen en banen zijn er onvoldoende, maar ze zijn, mede door 
de sociaaleconomische omstandigheden, ook nog eens extra moeilijk 
te bereiken. Dat beperkt de bewoners van die wijken in hun mogelijk-
heid zich te ontwikkelen in het maatschappelijk leven.

Te veel
Het andere uiterste, te veel verbondenheid, leidt tot een gebrek aan 
verblijfskwaliteit. Een corridor in de ecologie kent nauwelijks popu-
latie. In ons ecosysteem is dat bijvoorbeeld het Prins Clausplein of 
station Duivendrecht en directe omgeving. Op een groter schaalniveau 
leidt te veel verbondenheid er ook toe dat de grootste massa in staat is 
om de kleinere te kannibaliseren. In Amsterdam, maar ook in Utrecht, 
is het aantal banen in de stad de afgelopen tien jaar enorm toegeno-
men, tegelijkertijd zijn er banen op andere plekken in de regio verdwe-
nen. Uitbreiding van infrastructuur heeft het mogelijk gemaakt dat 
mensen in groten getale steeds verder weg kunnen wonen en voor een 
baan in Amsterdam kunnen (blijven) kiezen.15 Dit vergroot de onge-
lijkheid binnen de regio. Niet alleen tussen inwoners, maar ook tussen 
ondernemingen in de regio en die in de centrumstad.
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Sam
enleving in balans

Kansengelijkheid
Het Rijk kan, met samenhangend 
beleid en instrumentarium van 
verschillende ministeries, bijdragen 
aan het verbeteren van de 
kansengelijkheid in Nederland.
 
Voor het vergroten van 
kansengelijkheid is het nodig om 
de diversiteit en uitwisselings-
mogelijkheden te vergroten, zodat 
het aandeel van ‘eenzijdige massa’ 
beperkt blijft. Waar het bij het 
creëren van gewenste condities 
vooral gaat om een open houding 
die ruimte, mogelijkheden en keuzes 
biedt aan de mens en de markt vergt 
het vermijden van extremen een 
veel resolutere houding met niet-
onderhandelbare principes, waarden 
en normen. 

De volgende ruimtelijke condities dragen bij aan het vergroten 
van de kansengelijkheid. Aan elke conditie zijn specifieke beleids-
maatregelen per ministerie gekoppeld in de vorm van een advies.

Gewenste condities

Gemengde wijken
Om iedereen gelijke kansen te bieden zijn vanuit ruimtelijke optiek 
gemengde wijken de sleutel. Niet alleen het CPB toont in zijn Centraal 
Economisch Plan (2020) aan dat kinderen uit kwetsbare wijken minder 
ontwikkelingskansen hebben, ook de Amerikaanse onderzoeker en 
adviseur David Rusk pleit hiervoor. “De beste manier om een kind van 
ouders met een laag inkomen op te laten groeien is om het te laten in-
tegreren in reguliere middenklasse buurten en klaslokalen”, zegt hij.16 

Wanneer je in je omgeving niemand kent met een ander perspectief 
op het leven, dan is de kans dat je zelf stijgt op de sociale ladder ook 
miniem. Dat wordt dan iets uit een Hollywoodfilm of sprookje, niet 
iets dat voor jou is weggelegd. 

Door te bouwen aan gemengde wijken voor mensen uit diverse 
inkomensgroepen, komen kinderen elkaar tegen op school en in de 
buurt. Het gaat er niet eens om of kinderen bevriend raken en veel bij 
elkaar over de vloer komen, maar dat iedereen zich bewust is dat je in 
het leven kan opklimmen. De nadruk op kinderen maakt ook duidelijk 
dat het niet kan gaan om kortstondig beleid, zoals met de aanpak van 
Vogelaarwijken, maar dat het een kwestie van lange adem is waarbij 
we ten minste een generatie vooruitkijken. 

Wanneer verschillende woningtypes en woningsegmenten in een wijk 
worden aangeboden kunnen sociale stijgers in de wijk blijven wonen 
en wordt deze aantrekkelijker voor nieuwe instromers.17 Hierdoor 
worden wijken divers in bevolkingssamenstelling. Ook de ruimtelijke 
structuur van een wijk kan helpen om sociale menging te bevorderen. 
Rotterdam West is een goed voorbeeld van een wijk met een ruimtelij-
ke structuur die ervoor zorgt dat mensen met verschillende sociaaleco-
nomische achtergronden dichtbij elkaar wonen. Iedere wijkbewoner is 
zich bewust van andere groepen in de wijk (jong-oud, autochtoon-al-
lochtoon, rijk-arm, kort of langgeschoold), ook al leeft iedereen in zijn 
eigen bubbel en zijn er niet per se veel onderlinge vriendschappen. 
Maar je komt elkaar wel tegen op straat of schoolplein of in de super-
markt of tram. 

Beleidsmaatregelen
 » Benut de verstedelijkingsop-

gave om kwetsbare wijken 
te versterken, door menging 
en verdichting met wonin-
gen in andere typologieën 
en prijscategorieën, en zo 
sociale stijgers te faciliteren. 
BZK met SZW en regio

 » Geef kinderen gelijke 
ontwikkelingskansen door 
sociaal gemengde scholen te 
stimuleren. 
OCW met regio

Ruimtelijke structuur 
Rotterdam West
Rotterdam West is een wijk 
uit het begin van de 20e eeuw, 
ontworpen door G.J. de Jongh. 
De wijk heeft een ruimtelij-
ke structuur van een singel 
en enkele statige lanen met 
woningen voor welgestelde 
Rotterdammers. Daarbinnen 
zijn homogene buurtjes te 
vinden met goedkopere (sociale 
huur)woningen. Een dergelijke 
ruimtelijke structuur draagt bij 
aan de ontplooiingskansen van 
verschillende bevolkingsgroe-
pen. Dit lost zeker niet direct 
alle problemen op, maar feit is 
dat Rotterdam West lang niet zo 
problematisch is als Rotterdam 
Zuid, waar een veel eenzijdigere 
bevolkingssamenstelling te vin-
den is. Rotterdam Zuid heeft een 
veel grotere massa van kansarme 
groepen en een veel minder gro-
te mix van verschillende sociale 
klassen dan Rotterdam West.

Afbeelding: Heemraadssingel in 1919,  
bron onbekend
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Het OV als ruggengraat 
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Behoud van 
voorzieningen door 
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Vermijden van uitdijing 
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system
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18 College van 
Rijksadviseurs, 
Panorama  
Nederland (2018)

19 Raad voor de 
leefomgeving en 
infrastructuur, 
Toegang 
tot de stad: 
hoe publieke 
voorzieningen, 
wonen en vervoer 
de sleutel voor 
burgers vormen 
(september 2020)

Het OV als ruggengraat  
van de regio
Stationsgebieden zijn de best bereikbare plekken van 
een regio, ongeacht je favoriete vervoermiddel: of je 
nu te voet, met de fiets auto of het OV komt.18 Juist de 
meer kwetsbaren in onze samenleving zoals lage-in-
komensgroepen, kinderen en ouderen zijn afhankelijk 
van hun directe omgeving voor dagelijkse activiteiten 
en van het openbaar vervoer voor langere afstanden. 
Wanneer zij wonen op slecht bereikbare plekken, in 
wijken met weinig voorzieningen en zonder onderwijs 
en werk in de buurt, versterkt dit hun isolement en 
beperkt dit hun ontwikkelmogelijkheden. Maak daar-
om van het OV-netwerk de ruggengraat van een regio. 
Daarmee bedoelen we dat belangrijke bestemmingen 
met grote reizigersstromen zoals onderwijs, ziekenhui-
zen en zo veel mogelijk werkgelegenheid nabij OV-lo-
caties georganiseerd moeten worden. Ook alle plekken 
met een hoge concentratie van inwoners en/of banen, 
dus ook woonwijken, zouden via deze ruggengraat met 
elkaar en met de bestemmingen in een regio verbon-
den moeten zijn. 

Zo kan het openbaar vervoer de basis van het econo-
misch ecosysteem van een regio vormen, en verbetert 
de toegang van publieke voorzieningen in stedelijk 
gebied voor iedereen.19 Goede regionale verbindingen 
met een hoge frequentie geven iedereen in de regio op 
dagelijkse basis toegang tot de regionale arbeidsmarkt, 
de woningmarkt, de voorzieningenmarkt en oplei-
dingen. Tegelijkertijd zijn stationsgebieden ook goed 
multimodaal verbonden met andere regio’s voor niet 
dagelijkse behoeften, waaronder vers bloed en frisse 
ideeën van buiten. 

Daarbij is aandacht nodig voor het verbeteren van de 
verblijfskwaliteit en bereikbaarheid van de stations: 
een voetgangersvriendelijk stationsgebied met aan-
trekkelijke routes, goed aanbod van deelsystemen voor 
fietsen, auto’s en scooters en aansluiting op lokaal OV 
helpen om ook mensen die niet op loopafstand van de 
halte wonen of werken er toch gemakkelijk te kunnen 
komen. 

In de Nederlandse stedelijke regio’s met grote verstede-
lijkingsdruk zien we dat dit ruggengraatprincipe steeds 
meer wordt toegepast. Maar ook in regio’s met minder 
druk of zelfs krimp verdient het verder ontwikkelen van 
de ruggengraat van openbaar vervoer aandacht voor 
het bereikbaar houden van voorzieningen, opleidingen 
en werk voor alle bevolkingsgroepen.

Beleidsmaatregelen
 » Maak het OV-netwerk de 

ruggengraat van de regio. 
Verbeter de frequentie van 
regionaal OV en de first en 
last mile. 
IenW met regio

 » Verbind clusters, centra, 
campussen, onderwijs en 
ziekenhuizen en zo veel 
mogelijk werkgelegenheid 
direct aan OV knooppunten, 
op loopafstand (binnen 300 
meter). 
IenW met BZK, EZK, OCW 
en regio

 » Stimuleer vestiging van 
(nieuwe) publieke pro-
gramma’s (onderwijs, zorg, 
cultuur) op goed multimo-
daal bereikbare locaties in 
de regio. 
OCW met IenW, VWS en 
regio

 » Ontsluit elke significante 
woonomgeving (> 1.000 wo-
ningen) binnen 3 kilometer 
en alle nieuwe woningen 
binnen 1 kilometer met goed 
OV. 
BZK met IenW en regio
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“ Stations-
gebieden zijn de 
best bereikbare 
plekken van een 
regio, ongeacht 
je favoriete 
vervoermiddel: 
of je nu te voet, 
met de fiets 
auto of het OV 
komt.”

Bestaand stedelijk gebied 
en OV-knooppunten

   Bestaand stedelijk gebied 
binnen 10 minuten fietsen 
van een treinstation en 
binnen 10 minuten lopen 
van een lightrailstation

   Overig bestaand stedelijk 
gebied

Uit: Ontwerp Nationale Omgevingsvisie, 
Ministerie van BZK (2019). Bronnen: CBS, 
Berekening Vereniging Deltametropool, OV 
Toekomstbeeld Concept
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20 Raad voor 
Volksgezondheid 
en Samenleving, 
Gezondheidsver-
schillen voorbij: 
complexe 
ongelijkheid is 
een zaak van ons 
allemaal (augus-
tus 2020)

21 Algemeen 
Dagblad, ‘Den 
Haag Zuidwest 
gaat ingrijpend 
op de schop: 
10.000 betaal-
bare huizen erbij, 
géén hoogbouw’ 
(23 mei 2019)

22 Platform 31, 
Wijk in zicht, 
Kwalitatief 
onderzoek naar 
de dynamiek 
en leefbaarheid 
in kwetsbare 
wijken, 2020.

Ongewenste extremen

Geen grote concentraties 
kwetsbare groepen
Een woonwijk is een concentratie van woningen en 
daarmee samenhangende basisvoorzieningen: een 
plek met een gespecialiseerde massa. Maar een te 
grote concentratie (massa) van kwetsbare groepen in 
een wijk en een te groot aandeel van het totaal (weinig 
diversiteit) leidt vaak tot structurele sociaalecono-
mische problemen, gezondheidsverschillen en een 
lagere levensverwachting.20 Rotterdam Zuid, Den Haag 
Zuidwest en Overvecht in Utrecht zijn stuk voor stuk 
voorbeelden van plekken met een (te) grote concentra-
tie van kwetsbare groepen: een grote massa met weinig 
diversiteit.

Dit type wijken heeft baat bij meer diversiteit. In Den 
Haag Zuidwest liggen nu plannen om naast de huidige 
32.500 woningen, waarvan ruim tweederde sociale 
huurwoningen, nog eens 10.000 duurdere woningen 
bij te bouwen. Zo kan de wijk een meer heterogene 
bevolkingssamenstelling krijgen.21 Fysieke wijkverbe-
tering en differentiatie van de woningvoorraad kunnen 
als hefboom fungeren voor brede wijkverbetering.22 
De grote verstedelijkings- en verduurzamingsopgave 
bieden wat dat betreft enorme kansen om kwetsbare 
wijken te versterken door ze te diversifiëren. Zonder 
dat zittende bewoners de wijk worden uitgedrukt of 
bestaande gemeenschappen worden opgeblazen. Zoals 
bijvoorbeeld is gebeurd in Rotterdam Crooswijk. Door 
de verstedelijkingsopgave op de juiste manier vorm te 
geven, kunnen we ervoor zorgen dat er enerzijds niet 
nog meer van dit type wijken ontstaan en anderzijds 
dat deze bestaande stadsdelen meer in balans komen. 

Behoud van voorzieningen door 
clustering
Wanneer de massa in een regio afneemt, bijvoorbeeld 
door krimp, komt het draagvlak voor voorzieningen 
onder druk te staan. Het clusteren van (regionale) 
voorzieningen onder één dak, zoals in een Kulturhus, 
helpt om deze voorzieningen in stand te houden. Het 
Kulturhusconcept wordt al op diverse plekken in Neder-
land toegepast. Belangrijk is om dit soort clusters te 
realiseren op loopafstand van de regionale ruggengraat 
van openbaar vervoer, zodat ze voor iedereen (met en 
zonder auto) bereikbaar blijven.

Concentratie van 
kwetsbare groepen in 
Utrecht Overvecht
De wijk Overvecht heeft een 
hoog percentage huishoudens 
onder het sociaal minimum. De 
daaraan gerelateerde kwetsbaar-
heid van bewoners is ook te zien 
in een lagere levensverwachting 
& ervaren gezondheid en minder 
gevoel van regie over het eigen 
leven.

Bron: CBS in uw Buurt, Volksgezond-
heidsmonitor Utrecht & RIVM Gezondheid 
per wijk

Voorbeeld Kulturhus
Kulturhus in Nieuwleusen, 
Gelderland. In het Kulturhus 
De Spil zitten een school, 
kinderopvang, een middelbare 
school, een grand café, de 
bibliotheek, twee sporthallen 
geschikt voor topsport, 
welzijnsinstellingen zoals 
dagbesteding, jongerenwerk, 
politie en gemeente houden 
er hun spreekuren. Er is veel 
dubbelgebruik van ruimtes en 
een uitstekende interacties 
tussen de partijen. Het is echt 
een ontmoetingsplek voor heel 
Nieuwleusen.

Bron: www.lksvdd.nl/multifunctionaliteit 
& www.despilnieuwleusen.nl

Beleidsmaatregelen
 » Benut de verstedelijkingsop-

gave om kwetsbare wijken te 
versterken, door menging en 
verdichting met woningen in 
andere typologieën en prijs-
categorieën, en zo sociale 
stijgers te faciliteren. 
BZK met SZW en regio

 » Voorkom extremen op wo-
ningmarkt, zoals een gebrek 
aan middeldure huurwonin-
gen, tussen gesubsidieerde 
markten van sociale huur en 
(via hypotheekrenteaftrek) 
de koopmarkt.  

 » Voorkom economische 
kwetsbaarheid door mono-
culturen te voorkomen en te 
bestrijden, bijvoorbeeld op 
het gebied van werkgelegen-
heid en sociale groepen. 
EZK met BZK, SZW en regio

 » Voorkom isolatie en gemiste 
kansen in werk en onderwijs, 
door OV-bereikbaarheid, 
nabijheid en het mengen van 
functies te bevorderen.
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Beleidsmaatregelen
 » Concentreer in geïsoleerde 

gebieden, met een gebrek 
aan massa alle voorzieningen 
zo veel mogelijk op één plek. 
Of zelfs onder één dak, zoals 
in een Kulturhus. 
regio met BZK en IenW
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% huish. onder sociaal minimum

verwachte gezonde levensjaren

% inw. regie over leven

% inw. goed ervaren gezondheid
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Aandeel beroepsbevolking 
werkzaam in Amsterdam

   5-15% beroepsbevolking

   15-25% beroepsbevolking

   > 25% beroepsbevolking
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Daily urban system van  
Amsterdam in 2006 en in 
2016
Grote delen van Utrecht en het 
Groene Hart raken steeds sterker 
op Amsterdam georiënteerd. Dit 
kan betekenen dat er over steeds 
grotere afstanden naar Amster-
dam gependeld wordt.

Bron: Goudappel Coffeng, Rapportage Daily 
Urban System Metropoolregio Amsterdam 
(oktober 2018) - bewerkt

2006 2016

Vermijden van uitdijing van het 
daily urban system
In ons advies Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij (2019) 
pleitten we al voor het niet langer stimuleren van 
het uitdijen van het daily urban system van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit geldt ook 
voor de Nederlandse regio’s in het algemeen, al zijn er 
uitzonderingen denkbaar (zoals in landelijke gebieden 
en in asymmetrische regio’s: waar er veel werk is op 
één plek en een gebrek elders, denk aan Terneuzen 
met veel werk in industrie in een verder krimpend 
Zeeland). Door het steeds weer investeren in het sneller 
en frequenter maken van verbindingen tussen regio’s 
maken we het mogelijk dat grote groepen mensen zich 
dagelijks over steeds grotere afstanden gaan bewegen. 
Met verschillende negatieve effecten tot gevolg.

Deze externe verbindingen zijn belangrijk, ze vergro-
ten de netwerkkracht van Nederland als geheel en zijn 
nodig voor voldoende uitwisselingsmogelijkheden. Zo 
lang deze verbindingen vooral op niet-dagelijkse basis 
worden gebruikt en slechts door een kleine groep men-
sen (minder dan tien procent van de arbeidsmarkt) op 
dagelijkse basis is er geen probleem. Maar wanneer de 
verbindingen het mogelijk maken dat grotere groepen 
mensen zich dagelijks over nog grotere afstanden gaan 
verplaatsen wordt het wel een probleem. Het zijn met 
name de hoger opgeleiden die verder reizen voor hun 
baan, maar die ook goed thuis kunnen werken en dus 
niet dagelijks heen en weer hoeven te pendelen tussen 
werk en woning. Maar kortgeschoolden werken vaker 
op ‘scooter-afstand’ en mensen met vitale beroepen 
kunnen vaak niet of minder makkelijk thuiswerken. Zij 
hebben juist baat bij werk op niet al te lange reisafstand 
van hun woonplek. Daarnaast gaat een steeds grotere 
woon-werkafstand ten koste van zwakkere regio’s en 
steden, waar werkgelegenheid nog meer weg zal trek-
ken. Waardoor kortgeschoolden steeds moeilijker een 
baan kunnen vinden. Dit alles gesubsidieerd door de 
belastingbetaler. Maar wie profiteert er nu van? 

Beleidsmaatregelen
 » Hou het daily urban system 

(DUS) compact, door de 
piekcapaciteit van het ver-
voersaanbod tussen regio’s 
niet steeds uit te breiden.
IenW met regio

 » Voorkom dat woningen ge-
bouwd worden op locaties 
ver van werk, bestaande wo-
ningen en voorzieningen.
BZK met regio

 » Stimuleer nabijheid van 
wonen en werken en voor-
kom een verdere toename 
van de woon-werkafstand 
door het afschaffen van het 
reiskostenforfait. 
MinFin met IenW
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In plaats van te investeren in steeds ruimere verbindingen (de arm) 
tussen regio’s zou er daarom meer geïnvesteerd moeten worden in het 
vergroten van de massa (de kracht) van een regio in het algemeen en 
op goed bereikbare plekken in het bijzonder. Daar hangen de dagelijk-
se verplaatsingen binnen een regio, de interne verbindingen, nauw 
mee samen. De combinatie van massa op goed bereikbare plekken en 
goede regionale (interne) verbindingen, draagt bij aan het vergroten 
van de nabijheid en het beperken van (onnodige) mobiliteit. We moe-
ten kortom vooral meer vissen in de vijver kweken en stoppen met het 
louter groter maken van de vijver.

Moment = kracht x arm
Agglomeratiekracht draait, 
eenvoudig gesteld, om hoeveel 
mensen elkaar snel en gemak-
kelijk kunnen ontmoeten, in 
een aantrekkelijke omgeving. 
Je zou het kunnen vatten in de 
formule Moment = kracht x arm 
oftewel ‘draagvlak is massa maal 
reikwijdte’. De afgelopen decen-
nia hebben we daar vooral aan ge-
werkt door het verbeteren van de 
reikwijdte, met bereikbaarheids-
investeringen. Hierdoor konden 
meer mensen over steeds grotere 
afstanden sneller en eenvoudiger 
een centrum bereiken. Met deze 
investeringen is slechts ingezet 
op het versterken van de ‘arm’, 
het vergroten van de reikwijdte. 
Hierbij zijn we vergeten dat we 
ook de massa, oftewel de ‘kracht’, 
kunnen vergroten.
Bron: College van Rijksadviseurs, Metro 
Mix (2019)
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23 Anet Weterings, 
Frank van Oort, 
Otto Raspe en 
Thijs Verburg 
(Ruimtelijk Plan-
bureau), Clusters 
en economische 
groei (2007)

24 Zie: Massa, p.15

25 Otto Raspe en 
Frank van Oort 
(Ruimtelijk 
Planbureau), 
Ruimtelijkecono-
misch beleid in de 
kenniseconomie 
(2007)

26 Zie: Voorbeeldre-
gio Arnhem-Nij-
megen, vanaf 
p.48

27 ZAUD & De 
Zwarte Hond, 
Van regionaal 
naar nationaal: 
zes BVNL-regio’s 
op een rij (2015)
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regio
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Multinationals Universiteit NL+

MKB HBO regio’s

start-ups & ZZP MBO gemeentes

onderwijs & onderzoek overheid

<
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=
regio

Economische excellentie
Het Rijk kan, met samenhangend 
beleid en instrumentarium 
van verschillende ministeries, 
bijdragen aan het verbeteren van 
de economische excellentie van 
Nederland. 

Voor het vergroten van 
economische excellentie is het 
nodig om de massa te versterken 
voor agglomeratievoordelen, 
de diversiteit te vergroten om 
innovatie te bevorderen en 
uitwisselingsmogelijkheden te 
verbeteren. Maar daarbij dienen 
extremen te worden vermeden. 

De volgende ruimtelijke condities dragen bij aan het vergroten 
van onze economische concurrentiekracht. Aan elke conditie zijn 
specifieke beleidsmaatregelen per ministerie gekoppeld in de 
vorm van een advies.

Econom
ie in balans

Gewenste condities

Elke regio een onderscheidend specialisme
Regio’s kunnen zich van elkaar onderscheiden met een specifiek 
economisch profiel. Dit gebeurt al volop: Foodvalley en Brainportregio 
Eindhoven zijn voorbeelden van regionale specialisaties met econo-
mische massa. Juist de plaatselijke onderscheidende omstandighe-
den bepalen het succes van deze clusters.23 Ze zijn dan ook niet van 
bovenaf maakbaar: de specialisatie is vaak geënt op het reeds aanwezi-
ge economisch profiel en matcht met het lokale arbeidspotentieel en 
andere gebiedskenmerken. 

Deze specialistische concentratie van werk en voorzieningen rondom 
een overkoepelend thema kan ruimtelijk verspreid zijn binnen een 
regio, maar ook geconcentreerd op een specifieke plek. Campussen, 
clusters en centra zijn voorbeelden van dit soort plekken.24 De fysieke 
nabijheid van anderen levert agglomeratievoordelen op, bijvoorbeeld 
door de mogelijkheid tot frequente interactie. Bovendien kan er 
gemakkelijker kennisuitwisseling plaatsvinden tussen verschillen-
de typen organisaties: wetenschap, bedrijfsleven en overheid.25 Het 
vernieuwend vermogen van een sterke innovatieve regio zit wat dat 
betreft in de intensieve en gestructureerde uitwisseling tussen de 
theorie en de praktijk, tussen het ‘denken’ en ‘doen’. Wanneer ook 
de overheid succesvolle samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsle-
ven en kennisinstellingen stimuleert ontstaat de zogenoemde Triple 
Helix. Brainport Eindhoven, regio München en Silicon Valley zijn erin 
geslaagd om zo’n dialoog tussen theorie en praktijk succesvol op gang 
te brengen. Arnhem heeft met zijn energiecluster een onderscheidend 
specialisme, al ontbreekt het nog aan voldoende kritische massa.26 

Het vraagt om tijd en een lange adem om dit verder te ontwikkelen. 
Net als het Bio Science Park in Leiden gestaag is gegroeid dankzij de 
al decennia lang volgehouden focus op de biofarmaceutische Life Sci-
ences. Deze triple helix verbanden kennen een hiërarchie en vaak ook 
een ruimtelijke verschijningsvorm.

Beleidsmaatregelen
 » Versterk in elke regio mini-

maal één aantrekkelijke eco-
nomische specialisatie met 
bovenregionale aantrek-
kingskracht, complementair 
aan andere regio’s. 
EZK met regio

 » Stimuleer werkgelegen-
heid die aansluit op het 
opleidingsprofiel van 
regionale arbeidsmarkt en 
andere kwaliteiten van een 
regio. Benut hiervoor Triple 
Helix-samenwerkingen 
en Economic Boards om 
bijvoorbeeld met start-up 
programma's en HBO-stages 
te realiseren. 
EZK met BZK, OCW en 
regio

 » Koppel opleidingen (fysiek 
en inhoudelijk) aan econo-
mische sectoren en clusters 
in een regio. 
OCW met EZK en regio
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Triple helix
Triple helixen zijn samen-
werkingsverbanden tussen 
bedrijfsleven, kennisinstellingen 
en overheden. De samenwer-
king heeft een hiërarchie in de 
reikwijdte van belang en invloed 
die gekoppeld kan worden aan 
verschillende schaalniveaus. 

Het HBO heeft een centrale rol 
in het regionaal economisch 
vestigingsklimaat.27 

Waar universiteiten vaak werken 
aan universele problemen en 
studenten uit een wijde wereld 
aantrekken die vaak ook snel 
weer vetrokken zijn, is het HBO 
vaak ‘voor en door de regio’. De 
studenten uit de regio worden 
opgeleid voor banen in hetzelfde 
gebied. Via stageplaatsen en 
onderzoeksprogramma’s kan het 
HBO goede banden met het regi-
onale bedrijfsleven leggen, voor 
kennis en personeel. Banden 
met universiteiten helpen bij het 
toepassen van wetenschappelij-
ke kennis en het faciliteren van 
startups. 
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Maak ontmoetingsplekken
Kennisintensieve sectoren hebben een groot belang bij internationale 
netwerken en face-to-face contacten in de directe omgeving. Naast 
goede transport- en digitale netwerken, is daarom ook de aanwezig-
heid van aantrekkelijke ontmoetingsplekken een belangrijke conditie 
voor het stimuleren van uitwisseling en verspreiding van kennis. 

Dit geldt overigens niet alleen voor economische hotspots, ook in 
woonwijken en rondom stations geldt dat de kwaliteit van publieke 
plekken (buiten en binnen, straten, pleinen, parken) goed moet zijn, 
om ontmoetingen en productiviteit te bevorderen. Spontane ontmoe-
tingen kunnen bijvoorbeeld gestimuleerd worden door voorzieningen 
als horeca, vergaderruimtes en printfaciliteiten te concentreren op 
één strategische centrale plek in het gebied en niet apart in elk ge-
bouw. De Strip op de High Tech Campus in Eindhoven is hier een goed 
voorbeeld van.

Voldoende regionale diversiteit 
Uit de financiële crisis en de huidige coronacrisis 
hebben we geleerd dat bij economische crises bepaalde 
sectoren hardere klappen krijgen dan andere. Regio 
Foodvalley heeft bijvoorbeeld een zeer sterke focus 
(kippen, eieren, varkens). Dat maakt deze regio echter 
ook economisch kwetsbaar als de voedselsector in 
zwaar weer komt. Het is dus slim om, naast gespeciali-
seerde massa in bepaalde sectoren, ook te zorgen voor 
diversiteit tussen en binnen economische sectoren. Op 
die manier kan de regionale economie tegen een stoot-
je en omgaan met onverwachte ontwikkelingen. Want 
sectorale variatie van aan elkaar gerelateerde sectoren 
draagt bij aan de regionale werkgelegenheidsgroei en 
veerkracht.28 De marginale sector van vandaag kan 
tenslotte uitgroeien tot de kampioen van morgen.

Voldoende regionale diversiteit geldt ook voor vesti-
gingsmilieus, de wijze van ontsluiting en de dynamiek 
van locaties, valt er voor iedereen die zich in de regio 
wil vestigen of gevestigd is iets te kiezen. 

Mengen van onderwijs, 
bedrijfsleven en wonen
Niet alleen op regionale schaal, maar ook lokaal is het 
belangrijk om diversiteit na te streven. Het gaat dan 
om diversiteit van functies die elkaar niet in de weg 
zitten en elkaar in potentie iets te bieden hebben. 
Grote en kleine bedrijven zijn beide nodig om inno-
vatie en groei te bevorderen. Ook variatie in de maat 
en schaal van gebouwen en plinten draagt bij aan de 
potentiële diversiteit. Een gebouwplint met een kleine 
korrelgrootte zorgt voor variatie en levendigheid. Grote 
kavels kunnen juist weer ruimte bieden aan een ander 
type activiteit.  

Triple helix verbanden profiteren vaak als ze ook een 
fysieke verschijningsvorm krijgen. Een plek met super-
specialisatie zoals een cluster of campus vraagt om een 
concentratie aan specifieke massa van bedrijfsleven 
en onderwijs in het hart. Op dit soort plekken ontstaat 
door ontmoeting spillover van kennis. Denk aan de 
campus van de WUR in Wageningen, RDM-campus op 
Heijplaat, het Kennispark Twente of de Zernike Campus 
in Groningen. Hier ontmoeten ondernemers (van mul-
tinational tot startup), onderzoekers en studenten van 
diverse opleidingen (universiteit, HBO, MBO) elkaar. 

Het toevoegen van woningbouw en voorzieningen op 
dit soort plekken zorgt voor reuring in weekenden en 
avonden en daarmee wordt het vestigingsklimaat ver-
beterd, ook voor de economische activiteiten. 

Beleidsmaatregelen
 » Stuur binnen een regio op 

een veerkrachtig economisch 
profiel en een diversiteit aan 
woon- en werkmilieus. 
regio met BZK en EZK

The Strip 
Op de High Tech Campus in 
Eindhoven zijn alle sociale 
voorzieningen in dit 400 meter 
lange gebouw ondergebracht: 
verschillende restaurants, 
winkels en diensten, een 
conferentiecentrum met 
auditorium, het Campus 
Wellness Center en een terras 
langs het water gericht op het 
zuiden. 

Bron: www.hightechcampus.nl/the-strip

Beleidsmaatregelen
 » Zet Triple Helix-verbanden 

op en geef ze een fysieke ver-
schijningsvorm, bijvoorbeeld 
in een campusontwikkeling 
of gemeenschappelijk ge-
bouw waar een uitwisseling 
tussen ‘denken’ en ‘doen’ 
wordt gestimuleerd.
regio met EZK 
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Beleidsmaatregelen
 » Vergroot de botsingskans 

tussen relevante sectoren en 
professionals, door ontmoe-
tingsplekken in gespeciali-
seerde clusters, campussen 
en stationsgebieden te 
bevorderen. 
EZK met IenW en regio
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Het succes van 
kennishotspots
Uit recent onderzoek29 naar 
kennishotspots blijkt dat juist de 
innovatieve 'nieuwe economie' 
erg afhankelijk is van de agglome-
ratievoordelen in de bestaande 
stedelijke centra, zoals een hoog-
waardige consumentenmarkt, 
aantrekkelijke woonmilieus, 
diensten en de diversiteit van be-
staande bedrijven. Hotspots nabij 
die centra, zoals het Rotterdam 
Maritime District en het Haagse 
CID, blijken het meest succesvol 
te zijn in het creëren van nieuwe 
arbeidsplaatsen, en dragen hier-
mee weer bij aan de agglomera-
tiekracht van deze centra. Bij het 
ontwikkelen van nieuwe kennis 
hotspots op afstand van dit soort 
centra is de kans op mislukking 
waarschijnlijk groter. 
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30 College van 
Rijksadviseurs, 
Panorama  
Nederland (2018)

31 Zie: Massa, p.15

32 Zie: Vermijden 
van uitdijing van 
het daily urban 
system, p.26 

Het OV als ruggengraat van de 
regio
De ruggengraat van een regio is het openbaar vervoer: 
stationsgebieden zijn namelijk de best bereikbare 
plekken van een regio, ongeacht je favoriete ver-
voermiddel.30 Bestemmingen en plekken met grote 
reizigersstromen zoals onderwijs, ziekenhuizen en het 
merendeel van de werkgelegenheid moeten zo veel 
mogelijk direct aan deze ruggengraat liggen. Het open-
baar vervoer vormt zo de basis van het economisch 
ecosysteem van een regio. Goede interne regionale 
verbindingen bedienen het dagelijks gebruik in een 
hoge frequentie en geven toegang tot de regionale 
arbeidsmarkt, woningmarkt, voorzieningenmarkt en 
opleidingen. 

Economische hotspots zoals clusters, campussen en 
(voorzieningen)centra31 dienen altijd goed via de rug-
gengraat met de regio te worden verbonden. Dat be-
tekent binnen 300 meter (5 minuten) loopafstand van 
een HOV-halte of treinstation. Dit vergroot de uitwisse-
lingsmogelijkheden van de plek en maakt het voor elke 
werknemer en bezoeker mogelijk om er gemakkelijk 
te komen. Het is daarom een goed uitgangspunt om 
binnen de eerste 300 meter rondom een knooppunt 
vooral ‘bestemmingen’ te concentreren: plekken die 
veel bezoekers trekken. In deze eerste 300 meter draait 
het allemaal om massa, diversiteit, verblijfskwaliteit en 
het stimuleren van ontmoetingen.

Beleidsmaatregelen
 » Verbind clusters, centra, 

campussen, onderwijs en 
ziekenhuizen en zo veel 
mogelijk werkgelegenheid 
direct aan OV knooppunten, 
op loopafstand (binnen 300 
meter). 
IenW met BZK, EZK, OCW 
en regio

 » Zet de huidige HSL- en 
Hanzelijn in als nationale 
ruggengraat en breidt de lijn 
verder uit tot cirkellijn. 
IenW met BZK, EZK en 
regio

Uitwisseling  
tussen regio’s op  
niet-dagelijkse basis InterCity Nieuw Generatie aangekomen in Nederland

Cirkellijn

Hoogwaardige verbindingen tussen regio's
Economische hotspots zijn van belang voor de werkgelegenheid 
in een regio, maar vaak hebben ze een belang dat veel verder reikt. 
Externe uitwisselingsmogelijkheden met andere regio’s in Nederland, 
de ABC-regio en de rest van de wereld zijn voor deze plekken net zo 
belangrijk als lokale bereikbaarheid om hun economische activiteiten 
succesvol te ontplooien. Goede bovenregionale verbindingen zorgen 
voor toegang tot vers bloed, frisse ideeën en een grote afzetmarkt. 
Lang niet altijd zijn deze economische hotspots op een robuuste wijze 
verbonden met de rest van Nederland. Dat bemoeilijkt uitwisseling en 
daarmee het doorontwikkelen van de aanwezige potentie. 

Zo is het voor Maastrichtse studenten niet aantrekkelijk om stage te 
lopen op de Chemelot Campus in Geleen, omdat die per OV slecht te 
bereiken is. De universiteitscampus in Wageningen heeft de twijfel-
achtige eer om de Nederlandse universiteitscampus te zijn die het verst 
weg ligt van een treinstation. Dit beperkt de slagkracht, aantrekkings-
kracht en uitwisselingsmogelijkheden van de plek. 

 Ook het gehele ABC-gebied heeft belang bij het verder vergroten van 
de samenhang door waar mogelijk snellere verbindingen te realiseren 
tussen de regionale centra. Zo kan de netwerkkracht van het ABC-ge-
bied beter worden benut. Deze verbindingen dienen frequent en op di-
verse momenten van de dag en de week goed te gebruiken te zijn voor 
de niet dagelijkse verplaatsingen. De capaciteit moet niet te hoog zijn. 
Zo wordt voorkomen dat dit type verbindingen dagelijkse verplaatsin-
gen van grote groepen mensen in de ochtend- of avondspits tussen 
regio’s faciliteert, waardoor ongewenste uitdijing van het daily urban 
system optreedt.32 Dit betekent dus geen wegverbredingen op fileknel-
punten of steeds langere intercity’s tussen regio’s. Een uitbreiding van 
het netwerk van de succesvolle Intercity Direct tot een cirkellijn tussen 
landsdelen kan wel helpen. Deze verbindingen zullen best af en toe 
door een kleine groep mensen op dagelijkse basis gebruikt worden. 
Dat is niet zo erg, zo lang het maar om een klein deel (minder dan tien 
procent) van de arbeidsmarkt gaat.

Cirkellijn
In aanvulling op het Rijkswe-
gennet kan de huidige HSL- en 
Hanzelijn ingezet worden als 
ruggengraat voor Nederland, die 
loopt van Breda via Rotterdam, 
Schiphol en de Zuidas naar 
Zwolle. Door deze trein vanaf 
Zwolle over bestaand spoor door 
te laten rijden via Nijmegen naar 
Eindhoven en Breda ontstaat een 
Cirkellijn. De nieuwe ‘Intercity 
Nieuwe Generatie’-treinen 
kunnen voor dit traject worden 
ingezet. Net zoals de huidige in-
tercity Den Haag-Eindhoven via 
HSL-spoor rijdt en daarmee 20 
tot 30 minuten bespaart, rijden 
andere intercity’s straks ook via 
de Cirkellijn: Groningen-Den 
Haag, Maastricht-Schiphol of 
Enschede-Amsterdam. Met deze 
Cirkellijn wordt de reistijd tussen 
de belangrijkste economische 
centra van het land verkort, 
het comfort vergroot en wordt 
Utrecht CS ontlast doordat een 
deel van het nationale verkeer 
een alternatieve route heeft.

Bron: College van Rijksadviseurs, Panorama 
Nederland (2018)

universiteitssteden  
(typisch regionaal centrum)

Uitwisseling  
tussen regio’s op  
niet-dagelijkse basis InterCity Nieuw Generatie aangekomen in Nederland

Cirkellijn

Beleidsmaatregelen
 » Maak het OV-netwerk de 

ruggengraat van de regio. 
Verbeter de frequentie van 
regionaal OV en de first en 
last mile. 
IenW met regio

 » Verbind clusters, centra, 
campussen, onderwijs en 
ziekenhuizen en zo veel 
mogelijk werkgelegenheid 
direct aan OV knooppunten, 
op loopafstand (binnen 300 
meter). 
IenW met BZK, EZK, OCW 
en regio

 » Match knoop en programma. 
Prioriteer rondom de knoop 
verblijfskwaliteit boven 
bereikbaarheid. 
regio met IenW

Ontwikkelingen rondom 
Amsterdam Holendrecht
De ontwikkelingen rondom 
metrostation Amsterdam Holend-
recht zijn een goed voorbeeld van 
het beter benutten van de eerste 
300 meter rondom een HOV-halte. 
Het AMC richt zich met een nieu-
we entree beter op het OV, er wor-
den veel woningen toegevoegd en 
de verblijfskwaliteit rondom het 
station wordt verbeterd.

Bron: www.amsterdamlifesciencesdistrict.
nl, www.thisisourdomain.nl & Gemeente 
Amsterdam
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Beleidsmaatregelen
 » Voorkom isolatie en gemiste 

kansen in werk en onderwijs, 
door OV-bereikbaarheid, 
nabijheid en het mengen van 
functies te bevorderen.

 » Zorg dat er geen plekken 
ontstaan met grote onbalans 
wonen-werken. Stimuleer 
werkgelegenheid die aansluit 
op het opleidingsprofiel van 
regionale arbeidsmarkt en 
andere kwaliteiten van een 
regio. Benut hiervoor Triple 
Helix-samenwerkingen 
en Economic Boards om 
bijvoorbeeld met start-up 
programma's en HBO-stages 
te realiseren. 
EZK met BZK, OCW en regio
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(On)balans van wonen en 
werken in de 50 grootste 
Nederlandse gemeentes
Gemiddeld is er in Nederland 0,75 
baan beschikbaar per inwoner 
tussen de 15 en 65 jaar. Sommige 
van de grote Nederlandse ge-
meenten scoren echter ver onder 
dit gemiddelde. Op die plekken is 
een grote onbalans tussen de aan-
wezigheid van werk en potentiële 
werknemers. Daarbij is er nog wel 
een verschil in afstand tot buurge-
meenten. In Leidschendam-Voor-
burg liggen bijvoorbeeld net over 
de gemeentegrens wel veel banen 
(in Den Haag).
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Bron: CBS, Regionale Kerncijfers 2018: inwo-
ners 15-65 jaar versus banen van werknemers

Ongewenste extremen

Geen agglomeratienadelen
We willen agglomeratienadelen, zoals centra die te 
duur worden en regionale segregatie, vermijden. Bij-
voorbeeld door inzet op enige mate van spreiding van 
economische activiteiten over verschillende plekken 
in de regio. Zodat werkgelegenheid voor iedereen 
bereikbaar en nabij blijft. Hier wordt wel de term 
netwerkkracht33 voor gebruikt, als alternatief voor het 
maar blijven vergroten van de agglomeratiekracht. In 
de MRA, MRDH en Utrechtse regio, waar agglomera-
tienadelen steeds meer opspelen, is het nu zaak om 
werkgelegenheid te ontwikkelen en vast te houden in 
gebieden waar op dit moment al een grote onbalans 
is tussen werk en werkenden. Zoals in de groeiker-
nen Alphen aan den Rijn, Almere en Spijkenisse. In 
plaats van de onbalans tussen banen en werknemers 
nog groter te maken door het bijbouwen van nieuwe 
woningen in deze kernen, hebben deze gebieden meer 
aan gerichte investeringen in onderwijs en onderne-
merschap. Juist door te investeren in werkgelegenheid 
en onderwijs die aansluit op het opleidingsprofiel van 
de regionale arbeidsmarkt en op andere regionale kwa-
liteiten kunnen ook op deze plekken kansen ontstaan. 
Dit vergt wel een lange adem. 

Geen monoculturen of monopolies
Te veel eenzijdige massa met te weinig diversiteit moet, zowel op soci-
aal als op economisch vlak, worden vermeden. In economisch opzicht 
kan het leiden tot te veel afhankelijkheid van een specifieke econo-
mische sector, zoals de mijnindustrie in Zuid-Limburg. Om dezelfde 
reden schuilt er ook een grote kwetsbaarheid in de Brainportregio 
wanneer zich (opnieuw) een recessie voordoet in de techsector.

Een te grote massa (schaal) en aandeel op het totaal van bedrijven, 
zoals die van techbedrijven Google, Facebook, Apple en Amazon, kan 
leiden tot ongewenste machtposities in de markt. Niet voor niets be-
waakt de EU de vrije markt door kartels en monopolisten te beboeten 
en op te breken.

Geen onderlinge concurrentie binnen de 
ABC-regio
Ook op het grotere schaalniveau van de ABC-regio, de context van de 
Nederlandse regio’s, is het belangrijk diversiteit na te streven. Juist de 
diversiteit van de verschillende onderdelen van ABC draagt bij aan de 
aantrekkingskracht en het in stand houden van het geheel. Hoe breder 
en diverser de basis is, des te hoger de top(pen). Op dit schaalniveau 
vullen regio’s elkaar idealiter dus aan in hun specialisaties. Onnodi-
ge onderlinge concurrentie tussen en binnen regio’s moet daarom 
worden voorkomen, dat draagt het meeste bij aan de kracht van het 
geheel. Zo richten vrijwel alle regio’s aan de grens met België of Duits-
land zich op de logistieke sector, onder andere in de hoop er werkge-
legenheid mee te ontwikkelen voor het lager geschoolde deel van de 
arbeidsmarkt.34 Daarmee lijken deze regio’s min of meer in dezelfde 
vijver te vissen. Wanneer ze zich meer richten op eigen deelmarkten of 
specifieke routes als specialisatie ontstaat complementariteit.

Beschermen van kwetsbare werkgelegenheid
Stijgende huur- en vastgoedprijzen kunnen de diversiteit van een regio 
in het geding brengen. Vooral kwetsbare werkgelegenheid, zoals laag- 
of ongeschoold werk, startups of werkgelegenheid in de maak-econo-
mie, is hier de dupe van. Het is belangrijk dit type werkgelegenheid 
te beschermen tegen stijgende prijzen en vast te houden in de regio. 
Bijvoorbeeld door bedrijfsruimten te verhuren voor niet-commerciële 
tarieven, net zoals we sociale huur kennen op de woningmarkt.35 

Wat wel of niet te beschermen is een regionale, politieke afweging.

Beleidsmaatregelen
 » Voorkom economische 

kwetsbaarheid door mono-
culturen te voorkomen en te 
bestrijden, bijvoorbeeld op 
het gebied van werkgelegen-
heid en sociale groepen. 
EZK met BZK, SZW en regio

Beleidsmaatregelen
 » Versterk in elke regio mini-

maal één aantrekkelijke eco-
nomische specialisatie met 
bovenregionale aantrek-
kingskracht, complementair 
aan andere regio’s. 
EZK met regio
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Beleidsmaatregelen
 » Bescherm kwetsbare werk-

gelegenheid door het invoe-
ren van niet-commerciële 
tarieven op de verhuurmarkt 
voor bedrijven.
regio met EZK
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• Voldoende inwoners, 
werk en voorzienin-
gen (massa) rondom 
een overkoepelend 
thema op een plek. 
De nabijheid van 
anderen op de plek 
en nabijheid van an-
dere plekken levert 
agglomeratievoorde-
len op.

• Vermijden van te 
veel monocentrische 
massa. Bijv. een te 
grote concentraties 
(massa en aandeel op 
totaal) van kwetsbare 
groepen.

• Vermijden van 
afnemend draagvlak 
voor regionale voor-
zieningen vanwege 
krimpende massa 
door het clusteren 
van voorzieningen.

• Massa in een regio 
op een onderschei-
dend specialisme 
t.o.v. andere regio’s 
in ABC, met daar-
naast een brede 
economische basis. 
Deze massa kan 
geconcentreerd of 
verspreid zijn over 
een regio.

• Aanwezigheid van 
kennis die matcht 
met de regionale 
specialisatie, zodat 
innovaties kunnen 
ontstaan door de 
interactie tussen 
theorie en praktijk.

• Vermijden van 
agglomeratienade-
len: spreidt econo-
mische activiteiten 
over verschillende 
plekken in de regio, 
die gezamenlijk 
de massa vormen 
(netwerkkracht), om 
werkgelegenheid 
voor iedereen bereik-
baar te houden.

• Sterke interne 
samenhang op het 
nationale en ABC 
schaalniveau: benut-
ten agglomeratie-
voordelen.

Plek

NL+

Regio

• Voldoende diversi-
teit in functies die 
elkaar niet in de weg 
zitten, korrelgroot-
tes van bedrijven, 
tussen economische 
sectoren, binnen een 
economische sector 
en binnen woningty-
pologiën en -prijsca-
tegoriën.

• Vermijden van mo-
noculturen, bijvoor-
beeld dominante 
spelers die diversiteit 
blokkeren.

• Plekken met massa 
zijn goed ontsloten 
met OV.

• Aanwezigheid van 
aantrekkelijke ont-
moetingsplekken, 
goed bereikbaar 
voor grootste deel 
inwoners regio.

• Er zijn goede 
uitwisselingsmo-
gelijkheden van de 
plekken met andere 
regio’s, NL, ABC en 
de ‘wereld’. 

• Vermijden van 
niet-verbonden 
massa.

• Regionale speciali-
satie: hoe diverser de 
specialisatie in een 
regionaal netwerk 
des te innovatiever 
en veerkrachtiger. 
Diversiteit tussen 
economische sec-
toren, binnen een 
economische sector, 
vestigingsmilieus 
(landelijk - groot-
stedelijk) en wijze 
van (multimodale) 
ontsluiting.

• Vermijden van 
monoculturen. 
Bijvoorbeeld te veel 
afhankelijkheid van 
een specifieke econo-
mische sector.

• Beschermen van 
kwetsbare werkge-
legenheid (laag- of 
ongeschoold werk 
en maak-economie) 
in de regio tegen 
stijgende huur- en 
vastgoedprijzen.

• Goede interne 
verbindingen op 
dagelijkse basis 
geven toegang 
tot arbeidsmarkt, 
woningmarkt, voor-
zieningenmarkt, 
opleidingen en 
recreatie.

• Het openbaar 
vervoer als drager 
van het economisch 
ecosysteem.

• Geen groter daily 
urban system stimu-
leren (niet de vijver 
groter maken, maar 
meer vissen in de 
vijver).

• Diversiteit tussen 
regio’s onderling met 
elkaar aanvullende 
specialisaties. 

• Geen onderlinge 
concurrentie tussen 
regio’s.

• Snelle (inter)natio-
nale verbindingen 
zorgen voor toegang 
tot vers bloed, frisse 
ideeën, afzetmarkt, 
mensen in Neder-
land, ABC, EU & 
wereld.

Diversiteit Uitwisseling

campussen, 
clusters, 
centra en 
wijken

daily urban 
system (DUS)

non-DUS:   
Nederland, ABC
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Massa



 » Maak het OV-netwerk de rug-
gengraat van de regio. Verbeter 
de frequentie van regionaal OV 
en de first en last mile. 
IenW met regio

 » Verbind clusters, centra, 
campussen, onderwijs en zie-
kenhuizen en zo veel mogelijk 
werkgelegenheid direct aan OV 
knooppunten, op loopafstand 
(binnen 300 meter). 
IenW met BZK, EZK, OCW en 
regio

 » Zet de huidige HSL- en Hanze-
lijn in als nationale ruggen-
graat en breidt de lijn verder uit 
tot cirkellijn. 
IenW met BZK, EZK en regio

 » Hou het daily urban system 
(DUS) compact, door de piek-
capaciteit van het vervoersaan-
bod tussen regio’s niet steeds 
uit te breiden.
IenW met regio

Binnenlandse Zaken

Onderwijs

Infrastructuur en Waterstaat

Economische Zaken

Financiën
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Beleidsm
aatregelen

Overzicht per ministerie Regionaal

 » Benut de verstedelijkingsop-
gave om kwetsbare wijken te 
versterken, door menging en 
verdichting met woningen in 
andere typologieën en prijsca-
tegorieën, en zo sociale stijgers 
te faciliteren. 
BZK met SZW en regio

 » Ontsluit elke significante 
woonomgeving (> 1.000 wo-
ningen) binnen 3 kilometer en 
alle nieuwe woningen binnen 1 
kilometer met goed OV. 
BZK met IenW en regio

 » Benut de verstedelijkingsop-
gave om kwetsbare wijken te 
versterken, door menging en 
verdichting met woningen in 
andere typologieën en prijsca-
tegorieën, en zo sociale stijgers 
te faciliteren. 
BZK met SZW en regio

 » Voorkom dat woningen ge-
bouwd worden op locaties ver 
van werk, bestaande woningen 
en voorzieningen.
BZK met regio

 » Voorkom extremen op wo-
ningmarkt, zoals een gebrek 
aan middeldure huurwonin-
gen, tussen gesubsidieerde 
markten van sociale huur en 
(via hypotheekrenteaftrek) de 
koopmarkt.  

 » Geef kinderen gelijke ontwik-
kelingskansen door sociaal 
gemengde scholen te stimule-
ren. 
OCW met regio

 » Stimuleer vestiging van (nieu-
we) publieke programma’s 
(onderwijs, zorg, cultuur) op 
goed multimodaal bereikbare 
locaties in de regio. 
OCW met IenW, VWS en regio

 » Koppel opleidingen (fysiek en 
inhoudelijk) aan economische 
sectoren en clusters in een 
regio. 
OCW met EZK en regio

 » Stuur binnen een regio op 
een veerkrachtig economisch 
profiel en een diversiteit aan 
woon- en werkmilieus. 
regio met BZK en EZK

 » Match knoop en programma. 
Prioriteer rondom de knoop 
verblijfskwaliteit boven be-
reikbaarheid. 
regio met IenW

 » Zet Triple Helix-verbanden op 
en geef ze een fysieke verschij-
ningsvorm, bijvoorbeeld in 
een campusontwikkeling of 
gemeenschappelijk gebouw 
waar een uitwisseling tussen 
‘denken’ en ‘doen’ wordt 
gestimuleerd.
regio met EZK 

 » Stimuleer werkgelegenheid die 
aansluit op het opleidingspro-
fiel van regionale arbeidsmarkt 
en andere kwaliteiten van een 
regio. Benut hiervoor Triple 
Helix-samenwerkingen en Eco-
nomic Boards om bijvoorbeeld 
met start-up programma's en 
HBO-stages te realiseren. 
EZK met BZK, OCW en regio

 » Versterk in elke regio minimaal 
één aantrekkelijke economi-
sche specialisatie met boven-
regionale aantrekkingskracht, 
complementair aan andere 
regio’s. 
EZK met regio

 » Vergroot de botsingskans 
tussen relevante sectoren en 
professionals, door ontmoe-
tingsplekken in gespecialiseer-
de clusters, campussen en sta-
tionsgebieden te bevorderen. 
EZK met IenW en regio

 » Voorkom economische kwets-
baarheid door monoculturen 
te voorkomen en te bestrijden, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale 
groepen. 
EZK met BZK, SZW en regio

 » Versterk in elke regio minimaal 
één aantrekkelijke economi-
sche specialisatie met boven-
regionale aantrekkingskracht, 
complementair aan andere 
regio’s. 
EZK met regio

 » Zorg dat er geen plekken 
ontstaan met grote onbalans 
wonen-werken. Stimuleer 
werkgelegenheid die aansluit 
op het opleidingsprofiel van 
regionale arbeidsmarkt en 
andere kwaliteiten van een 
regio. Benut hiervoor Triple 
Helix-samenwerkingen en Eco-
nomic Boards om bijvoorbeeld 
met start-up programma's en 
HBO-stages te realiseren. 
EZK met BZK, OCW en regio

 » Stimuleer nabijheid van 
wonen en werken en voorkom 
een verdere toename van de 
woon-werkafstand door het 
afschaffen van het reiskosten-
forfait. 
MinFin met IenW

 » Voorkom isolatie en gemiste 
kansen in werk en onderwijs, 
door OV-bereikbaarheid, 
nabijheid en het mengen van 
functies te bevorderen.

 » Bescherm kwetsbare werkge-
legenheid door het invoeren 
van niet-commerciële tarie-
ven op de verhuurmarkt voor 
bedrijven.
regio met EZK

 » Concentreer in geïsoleerde 
gebieden, met een gebrek 
aan massa alle voorzieningen 
zo veel mogelijk op één plek. 
Of zelfs onder één dak, zoals 
in een Kulturhus. 
regio met BZK en IenW
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Aan het w
oord

Ter illustratie van hoe je kunt werken 
aan grote doelen met simpele 
ruimtelijke sturingsmechanismen 
laten we drie experts aan het woord.

David Rusk, oud-burgemeester van 
Albuquerque en gerenommeerd 
adviseur, spreker en schrijver op het 
gebied van stedelijk beleid, Barbara 
Baarsma, hoogleraar economie en 
directievoorzitter van de Rabobank 
Amsterdam en Chaimae Fadis, 
ervaringsdeskundige op het vlak van 
gelijke kansen en werkzaam voor het 
ministerie van OCW. 

Mount Hood bij Portland, 
Oregon

Foto: Jeremy Jeziorski (CC)
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D
avid Rusk

David Rusk is een Amerikaanse 
expert op het gebied van stedelijk 
beleid en was eind jaren ’70 
burgemeester in Albuquerque. In 
2000 was hij een tijd in Nederland 
als gasthoogleraar. Daan Zandbelt 
was destijds één van zijn studenten. 
Twintig jaar later spreken zij elkaar 
weer over ruimtelijk beleid en 
kansengelijkheid.

In welke vorm komt kansenongelijkheid het 
meeste voor in de Verenigde Staten?
Opvallend is dat de etnische segregatie in de Verenigde 
Staten is afgenomen, maar de economische segre-
gatie van verschillende gemeenschappen toeneemt. 
Met andere woorden: de scheiding op het gebied van 
inkomen, vervangt de scheiding op het gebied van 
etniciteit. 

Welk beleid belemmert sociale en economische 
kansengelijkheid?
Het beleid op de kosten van huisvesting houdt in stand 
dat de ene gemeenschap veel hogere huisvestingskos-
ten heeft dan de andere gemeenschap. Dit beleid is het 
belangrijkste instrument in de VS dat tot economische 
segregatie leidt. Het Amerikaanse systeem van school-
districten bepaalt vervolgens dat je alleen naar basis- 
en middelbare scholen mag in je eigen woonbuurt. 
Daardoor weerspiegelen scholen de segregatiepatro-
nen van wijken. Huisvestingsbeleid is dus schoolbeleid. 
Als je een huisvestingsbeleid hebt dat economische 
segregatie bevordert, krijg je economisch gescheiden 
scholen. En als je economisch gescheiden scholen 
hebt, is dat erg nadelig voor de leerlingen. 

De beste manier om een kind 
van ouders met een laag inko-
men op te laten groeien is om 
het te integreren in de regu-
liere middenklasse buurten en 
klaslokalen. Dat is krachtiger dan 
enorme bedragen uitgeven aan 
het onderwijs zelf. En datzelfde 
geldt, althans volgens de Neder-
landse Algemene Rekenkamer, 
ook voor Nederland. Er wordt in 
Nederland veel geld uitgegeven 
aan de opleiding van allochtone 
kinderen en kinderen van ouders 
met een laag inkomen. Maar het 
verhoogt de prestatieniveaus 
niet echt wanneer ze allemaal 
bij elkaar in de klas zitten op 
‘zwarte’ scholen. Wat wel werkt, 
is het integreren van migranten-
kinderen met een laag inkomen 
in etnische Nederlandse midden-
klassen.

Dus een kind leert eigenlijk 
meer van zijn klasgenoten 
dan van de school zelf?
Dat klopt. Studies in de Verenig-
de Staten hebben aangetoond dat 
de invloed van de klasgenoten 
ongeveer twee keer zo groot is als 
de invloed van de leraar.

Op welke manier kan 
ruimtelijk beleid helpen om 
segregatie te verkleinen 
en meer gelijke kansen te 
creëren?
Het belangrijkste is de huizen-
markt. Als het beleid de bouw 
van wijken voor gemengde inko-
mensgroepen bevordert, dan zit-
ten er op de scholen in die wijken 
leerlingen uit verschillende inko-
mensgroepen. En dan zullen alle 
kinderen daarvan profiteren. Een 
meer gemengde woningmarkt 
heeft dus impact op de ontwikke-
ling van de volgende generatie.

Daarnaast moet het regionale 
beleid ervoor zorgen dat banen 

zich concentreren op knooppun-
ten die toegankelijk zijn met het 
openbaar vervoer. Dichtbij deze 
knooppunten bouw je nieuwe 
woningen. De tweede belangrij-
ke beleidsmaatregel is dus het 
vertragen van ‘suburban sprawl’. 
In de VS is Portland Oregon daar 
het meest succesvolle voorbeeld 
van.

Wat was daar de sleutel tot 
succes? 
Portland Oregon hanteerde 
een simpel, tweeledig ‘vision 
statement’. Ten eerste: iedereen 
kan Mount Hood altijd zien. Dit 
betekent niet dat iedereen nu een 
groot raam in de oostgevel heeft, 
maar dat de lucht zo schoon en 
helder is dat je door bijna 100 
kilometer stedelijke lucht Mount 
Hood toch duidelijk kunt zien. 

En het tweede statement: ieder 
kind kan altijd naar een biblio-
theek lopen. Hiermee wordt be-
doeld dat het beleid consequent 
de nadruk legt op het bouwen 
van voetgangersvriendelijke ge-
bieden met een verscheidenheid 
aan voorzieningen. 

Toen ik in 2000 onderzoek deed 
naar segregatie in Amerikaanse 
en Nederlandse grootstedelij-
ke regio’s, ontdekte ik dat de 
ruimtelijke ordening in de regio 
Portland meer effect had dan het 
Nederlandse beleid, hoe simpel 
het statement ook is.

Als we breder kijken 
naar Amerikaans versus 
Nederlands beleid, gaat dat 
dan ook op?
Daarvoor moet je grootstedelijke 
regio’s met een vergelijkbaar aan-
deel etnische minderheden met 
elkaar vergelijken. Het eerste wat 
we destijds in ons onderzoek de-
den was de focus op de centrale 
stad wegnemen. We definieerden 

“ De beste manier 
om een kind 
van ouders 
met een laag 
inkomen op te 
laten groeien 
is om het te 
integreren in 
de reguliere 
middenklasse 
buurten en 
klaslokalen.”

 > Bekijk de video 
van dit interview 
met David Rusk op 
YouTube

“ De twee belang-
rijkste beleids-
maatregelen 
zijn het bouwen 
van wijken voor 
gemengde inko-
mensgroepen 
en het vertragen 
van suburban 
sprawl.”

D
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Barbara Baarsma, hoogleraar 
economie en directievoorzitter 
Rabobank Amsterdam, spreekt zich 
als gast in Panorama on Tour uit over 
de gevolgen van gemiste kansen 
en de druk op middengroepen in 
de stad. Bekijk hier het fragment 
of de gehele uitzending over 
kansengelijkheid in de stad. 

Hoe kijkt u als econoom naar kansengelijkheid?
Je zou denken dat ik als econoom koopkracht de 
belangrijkste factor vindt, maar dat is niet het geval. 
Het gaat wat mij betreft om welvaart en levensgeluk. 
En de grootste bepalende factor voor levensgeluk is de 
mate waarin je regie ervaart over je leven. Ik noem dat 
kanskracht.

Ik zou graag willen dat we op verschillende terreinen 
zoals de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de zorg 
gaan denken in termen van kanskracht in plaats van 
koopkracht. 

Waar staat deze kanskracht momenteel het 
sterkst onder druk?
Het meest tussen wal en schip, in relatie tot hun kans-
kracht, vallen de middengroepen. We hebben in de wo-
ningvoorraad weinig woningen die geschikt zijn voor 
die middengroepen. En die worden dus min of meer 
gedwongen om buiten Amsterdam hun heil te zoeken.

Kanskracht blijkt ook een hele belangrijke factor te 
zijn als het gaat over de mate waar in mensen vatbaar 
zijn voor populistische attitudes. Daarmee wordt het 
ook een politiek onderwerp. Want de politieke stabi-
liteit van een land heeft er baat bij dat mensen wél het 
gevoel hebben regie te hebben op hun eigen leven.

de Nederlandse grootstedelijke, 
metropolitane regio’s voor Am-
sterdam, Rotterdam en Utrecht 
met dezelfde technische criteria 
die we toepassen op Amerikaan-
se grootstedelijke regio’s.

De Nederlandse grootstedelijke 
regio’s bleken vervolgens goed 
vergelijkbaar met grootstedelijk 
Portland of Seattle, met een 
aandeel van zo’n 15% etnische 
minderheden en vergelijkbare 
niveaus van etnische segrega-
tie. Maar de mate van econo-
mische segregatie bleek in de 
Nederlandse grootstedelijke 
regio’s veel lager dan in de VS. 
Dit komt door jullie beleid op 
spreiding van sociale woning-
bouw. Ironisch genoeg waren 
de Nederlandse scholen wel veel 
meer gesegregeerd dan de Neder-
landse buurten, als gevolg van 
de historische verzuiling in de 
Nederlandse samenleving. Daar 
is een wereld te winnen in kan-
sengelijkheid: de toekomst van 
een kind niet zozeer afhankelijk 
van het inkomen of opleiding-
sniveau van zijn ouders, maar 
veel meer van zijn klasgenoten 
en de kinderen waarmee het op 
straat speelt. Onderzoek heeft 
bijvoorbeeld aangetoond dat een 
blank kind uit de middenklasse 
op een school met voornamelijk 
kinderen van ouders met een 
laag inkomen slechter presteert 
dan een kind uit een laag inko-
men minderheidsgroep op een 
middenklasse school. 

Een andere uitspraak van u 
is “iemand die goed genoeg 
is om in een wijk te werken, 
is goed genoeg om er ook te 
mogen wonen”, kunt u daar 
iets meer over vertellen?
Ik gebruik vaak het volgende 
voorbeeld. Zeg je als inwoner 
van een rijke, welgestelde buurt 
tegen de verpleegster: “Bedankt 
dat je zo liefdevol voor mijn 
bejaarde moeder zorgt in ons 
verpleeghuis, maar ik wil niet dat 
je hier woont?” Dat brengt het 
idee wel over. 

Ik heb nog een laatste 
vraag. Uw vader Dean Rusk, 
minister van Buitenlandse 
Zaken onder J.F. Kennedy 
en L.B. Johnson gaf u 
toen u burgemeester van 
Albuquerque werd “Dertig 
handige tips voor een 
nieuwe burgemeester”. Wat 
was zijn belangrijkste advies 
aan u?
De belangrijkste was toen hij 
zei: “David, om een aantal van 
de beslissingen te nemen die 
je als burgemeester zal moeten 
nemen, moet je altijd voorbereid 
zijn om niet herkozen te wor-
den.” En dat deed ik en dat werd 
ik. Maar daar heb ik geen spijt 
van.

Een verkozen openbaar ambt 
is een tijdelijk geschenk van 
de kiezers, gesteund door het 
algemeen belang. Het is geen 
permanent persoonlijk bezit van 
een ambtsdrager en er zijn veel 
te veel mensen in een openbaar 
ambt die hun eigen politieke 
overleving als essentieel be-
schouwen om te doen wat goed 
en rechtvaardig is.

 > Bekijk de video van 
dit interview met 
Barbara Baarsma 
op YouTube

 > Bekijk de hele 
uitzending van 
Panorama on tour 
over kansengelijk-
heid in de stad op 
YouTube

Barbara Baarsm
a

“ Een verkozen 
openbaar ambt 
is een tijdelijk 
geschenk van 
de kiezers, 
gesteund door 
het algemeen 
belang.”

“ De toekomst 
van een kind 
is niet zozeer 
afhankelijk van 
het inkomen 
of opleidings-
niveau van zijn 
ouders, maar 
veel meer van 
zijn klasgenoten 
en de kinderen 
waarmee het op 
straat speelt.”
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Chaim
ae Fadis

Chaimae Fadis groeide op in de 
wijk Hillesluis in Rotterdam Zuid. Ze 
werkt voor het Programma Gelijke 
Kansen bij het ministerie van OCW 
en is begonnen aan een studie 
communicatie aan de Hogeschool 
van Rotterdam. Daarnaast is ze 
voorzitter van jongerenadviesraad 
Young 010. Daan Zandbelt sprak 
met haar over gelijke kansen en haar 
persoonlijke ervaringen.
Je bent negentien jaar oud en zet je al op 
allerlei vlakken in voor kansengelijkheid, waar 
komt jouw drive vandaan?
Ik ben opgegroeid in Hillesluis, een kwetsbare wijk 
in Rotterdam Zuid. In zo’n wijk zijn mensen met hele 
andere dingen bezig. Mijn buurman kreeg bijvoorbeeld 
een uitkering en was vooral elke dag bezig om het ein-
de van de maand te halen.

Toen ik vijftien was kwam er iemand bij ons in de klas 
om ons kennis te laten maken met hockey. Er werd 
gevraagd wie het leuk vond om een proeftraining te 
volgen. In mijn klas zaten dertig kinderen en niemand 
stak zijn vinger op. Ik voelde me daardoor verplicht om 
dat wel te doen. Vervolgens vond ik de sport superleuk 
en merkte ik dat je er naast hockeyen ook enorm veel 
andere vaardigheden leert. Ik kwam bij de hockey in 
een hele andere groep mensen terecht. Mijn nieuwe 
vriendinnen bevonden zich in een ander netwerk, om-
dat zij bijvoorbeeld een directeur als buurman hadden. 
Dit was een eyeopener voor mij. Ik werd me er bewust 
van dat de buurt waarin je opgroeit bepalend is voor je 
ontwikkeling.

Het gaat dus niet om wie je bent maar om wie 
je kent?
Inderdaad. Het is heel belangrijk om te ontmoeten. Je 
hoeft echt niet direct vrienden te worden. Maar door 
elkaar te ontmoeten en het gesprek aan te gaan maak je 
verbinding, en dat is een soort netwerk dat je opbouwt. 
Als je elkaar niet ontmoet, bijvoorbeeld omdat je niet 
bij elkaar in de buurt woont, dan kan die verbinding 
dus nooit plaatsvinden. Ik realiseerde me dit pas toen 
ik zag hoe het bij de hockey ging. Ik kende die wereld 
niet en wist niet dat dit ook bestond. 

Ik zie om mij heen dat iedereen 
uit mijn oude buurt die zich nu 
succesvol ontwikkelt een soort 
mentor had die hen liet naden-
ken. Dat kan bijvoorbeeld je voet-
baltrainer zijn, of een ouder van 
iemand op school. Bij mij was dat 
mijn stagebegeleider. Hij vertelde 
me dat het heel belangrijk was 
dat ik mensen ging ontmoeten 
en een netwerk opbouwen. Als je 
niet zo’n soort mentor ontmoet 
of tegenkomt als je opgroeit, dan 
gebeurt het niet.

Maar hoe zorg je ervoor dat 
die belangrijke ontmoeting 
bij iedereen plaatsvindt, ook 
de mensen die wat minder 
assertief zijn dan jij?
Ik merkte dat jongeren in mijn 
omgeving niet weten waar ze 
moeten beginnen. Ze worden 
niet gehoord en niemand kijkt 
naar ze om. Daardoor gaan ze 
gemakkelijk de criminaliteit 
in. Terwijl ze zoveel talenten 
hebben, maar ze weten niet hoe 
ze die moeten ontdekken, laat 
staan moeten ontwikkelen. Een 
omgeving kan daar zo veel bij 
helpen.

Je moet er eigenlijk voor zorgen 
dat mensen die beter gaan ver-
dienen of succesvoller worden in 
de wijk blijven wonen en niet ver-
huizen. Ik had zelf ook graag in 
Hillesluis willen blijven wonen. 
Ik hou van Hillesluis, ik ben daar 
opgegroeid. Ik voel me daar meer 
thuis dan waar ik nu woon.

Segregatie is wat dat betreft 
zeker niet bevorderlijk. Mensen 
die arm zijn komen nu vaak 
terecht in een omgeving waarin 
je niet die ene buurman hebt die 
directeur is, en waar je niet naar 
het gymnasium kunt gaan omdat 
je daar een half uur voor moet 
reizen en je ouders de OV-kosten 
niet kunnen betalen. Dan ga je 

vervolgens naar de school om de 
hoek waar alleen maar kinderen 
zitten met min of meer dezelfde 
achtergrond en je niemand ont-
moet bij wie het anders is. 

In hoeverre speelt nabijheid 
van werk en voorzieningen 
hierin een rol?
Ik merkte op de middelbare 
school met het zoeken van een 
stageplek al dat mensen bij de 
Albert Heijn om de hoek gingen 
stage lopen omdat dat dichtbij 
huis was. Ik moest een stukje 
fietsen naar het Nationaal Pro-
gramma Rotterdam Zuid aan de 
Maashaven en dat vonden mijn 
klasgenoten al ver. Ik zie nu dat 
de jongeren die inmiddels een 
diploma hebben en willen wer-
ken of verder studeren, ook niet 
ver willen reizen, want dat kost 
allemaal geld.

Ik was zelf niet op hockey gegaan 
als het verder weg was, nabijheid 
is wat dat betreft belangrijk en 
kan veel ongelijkheid met zich 
meebrengen. Er zijn zat kinde-
ren die graag willen voetballen, 
dat kan uit het jeugdsportfonds 
gefinancierd worden. Maar hoe 
komen die kinderen vervolgens 
dan op het sportveld? Hun 
ouders hebben geen tijd om ze 
te brengen, die moeten werken 
en geld verdienen, en ze hebben 
geen geld voor een fiets of OV.

Stel je wordt minister van 
onderwijs…

Ik wil heel het onderwijssysteem 
aanpassen. Generieke vakken 
zoals Nederlands en wiskunde 
zijn natuurlijk van groot belang. 
Maar ik zou veel meer investeren 
in burgerschap, maatschappijleer 
en 21e-eeuwse vaardigheden. En 
politiek moet veel toegankelijker 
zijn voor jongeren. Die taal spre-
ken jongeren niet.

“ Ik werd me er 
bewust van dat 
de buurt waarin 
je opgroeit 
bepalend 
is voor je 
ontwikkeling.”

“ Als je elkaar 
niet ontmoet, 
bijvoorbeeld 
omdat je niet 
bij elkaar in de 
buurt woont, 
dan kan die 
verbinding 
dus nooit 
plaatsvinden.”

Chaimae Fadis

Foto: Nikki Selen
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D
rie voorbeeldregio's

Ter illustratie van dit advies zijn door 
Vereniging Deltametropool drie 
verschillende regio's bestudeerd 
op economische excellentie en 
kansengelijkheid: de regio Utrecht, 
de regio Arnhem-Nijmegen en de 
Achterhoek. 

We tonen voorbeelden van 
ruimtelijke condities in deze regio's, 
die bewust of onbewust zijn 
gecreëerd, en die aanleiding geven 
tot het verbeteren van condities. 
Welke condities zijn in deze 
regio’s nodig om kansengelijkheid 
en economische prestaties te 
bevorderen?

Tienhoogflat aan de 
Bangkokdreef, Utrecht 
Overvecht 

Foto: Angeliek de Jonge
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U
trecht

De U10 regio is een van de economische kerngebie-
den van Nederland. Binnen deze regio liggen enkele 
belangrijke economische clusters en hotspots voor 
de ICT-sector en Life Sciences. Er is ruim voldoende 
massa van inwoners en bedrijven om draagvlak voor 
voorzieningen en interessante ontmoetingen te 
genereren. De diversiteit van sectoren, inwoners en 
functies is hoog op het regionale schaalniveau, maar 
lokaal treedt steeds meer uitsortering op. Dit kan, net 
als in Amsterdam, problemen geven met kansenge-
lijkheid en segregatie. 

Maatschappelijke kansengelijkheid manifesteert zich 
ruimtelijk vooral in de toegang tot goed onderwijs, 
keuzemogelijkheden voor werk op korte reisafstand 
en gezondheidszorg. Een aantal kwetsbare buurten 
kunnen minder profiteren van de massa en diversiteit 
die de regio te bieden heeft, waardoor maatschappe-
lijke ongelijkheid kan worden versterkt. 

De verbindingen in de regio zijn over het algemeen 
goed, maar sommige topvoorzieningen en werklo-
caties kennen slechts een matige bereikbaarheid. En 
sommige kwetsbare buurten profiteren veel minder 
van goede bereikbaarheid dan andere meer gebalan-
ceerde gebieden.

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Nieuwegein

Zeist

Utrechtse Heuvelrug

Woerden

IJsselstein

Vijfheerenlanden

Wijk bij Duurstede

De Bilt

Bunnik

Houten

Stichtse Vecht

Utrecht

banengroei

banenkrimp

Procentuele toe- of afname 
aantal inwoners en banen 
per gemeente 2008-2018
58% van alle banen in de U10 lig-
gen in de gemeente Utrecht. Met 
name het centrum van Utrecht 
is succesvol (20% van alle banen 
in de U10). Het nadeel is dat een 
deel van die groei voortvloeit uit 
het wegtrekken van voorzienin-
gen en bedrijven uit de uitlopers 
van de U10. In Nieuwegein en 
Zeist daalt het aantal banen 
al een tijd stevig, terwijl het 
aantal inwoners toeneemt. Dit 
zorgt voor een tweedeling in 
de regio, die door plannen voor 
uitleggebieden zoals Rijnenburg 
versterkt wordt.

   % toename inwoners

   % toename banen

Bron: CBS
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Gewenste 
condities
• Verbeter OV-bereikbaar-

heid van topvoorzienin-
gen en bovenregionale 
hotspots, zoals het 
Utrecht UMC, Utrecht 
Science Park en Papen-
dorp.

• Kies bij nieuwe voor-
zieningen c.q. verplaat-
singen en fusies van 
zorg- en onderwijsin-
stellingen eerst voor 
locaties in het westen 
van de U10.

• Prioriteer woningbouw-
locaties nabij (bestaand) 
OV en concentraties van 
werk en voorzieningen. 

Ongewenste 
extremen
• Behoud en versterk voor-

zieningen en werk in de 
stedelijke uitlopers van 
de U10, zoals IJsselstein, 
Houten en Zuilen.

• Stimuleer werkgelegen-
heid voor midden- en 
laagopgeleiden in de 
U10, naast het groeiend 
aantal hoogopgeleide 
banen in ICT en life 
sciences.

Dichtheid van 
werkgelegenheid
Dichtheid van banen, r=800m, 
per 100x100m cel

   <1.000

   1.000-2.700

   2.700-6.000

   6.000-12.000

   >12.000
Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten, 
Vereniging Deltametropool, Noord-Holland, 
CRa & IenM, (2012); CBS (2018); TOP10NL 
(2019)

Regio
674.000 inwoners 
501.000 banen
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Economische Excellentie

Massa
Utrecht Science Park kent een 
sterke specialisatie van bedrijven, 
opleidingen en professionals in 
de life sciences. Er zijn ruim 100 
bedrijven en kennisinstellingen 
gevestigd waar in totaal ca 26.000 
mensen werken. Er is voldoende 
gespecialiseerde massa aanwezig 
voor innovatie en economisch 
succes. In de omgeving liggen ook 
voldoende stedelijke gebieden met 
(middel)hoogopgeleide inwoners, 
zoals Utrecht en Zeist, die kunnen 
voorzien in een vitale arbeids-
markt.

Diversiteit
Utrecht Science Park is een voor-
beeld van een gemengde campus, 
waar (studenten)woningen afge-
wisseld worden met onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen, startups 
en volgroeide bedrijven. De 
leefbaarheid buiten kantooruren 
en de stedelijke voorzieningen zijn 
echter nog steeds niet optimaal, 
omdat er feitelijk niet voldoende 
mensen (ook niet-studenten) 
wonen. 

Uitwisseling 
Intern heeft Utrecht Science Park 
een duidelijke ruimtelijke struc-
tuur, met een concentratie van ont-
moetingsfaciliteiten langs dezelfde 
centraal gelegen as. De verdere 
ontwikkeling van de openbare 
ruimte vraagt ook in de toekomst 
nog aandacht en investeringen, bij-
voorbeeld in ontmoetingsplekken.

Utrecht Science Park heeft echter 
ook een tamelijk geïsoleerde posi-
tie in de lokale omgeving. Het com-
plex maakt geen direct onderdeel 
uit van het stedelijk weefsel. De 
aanleg van de Uithoflijn heeft hier-
bij wel geholpen, maar bovenregio-
nale uitwisseling is nog steeds niet 
optimaal. Mogelijke oplossingen 
hiervoor zijn het doortrekken van 
de tram naar station Bilthoven 
of het beter benutten van station 
Bunnik d.m.v. een goede fietsver-
binding. Het goed verbinden van 
de Uithoflijn met station Lunetten 
in combinatie met de nieuwe rol 
van dit station in het ov-netwerk 
als tweede station van Utrecht lijkt 
het meest kansrijk en effectief.

Massa
Utrecht is economisch vooral 
gespecialiseerd in Informatie en 
Communicatietechniek (ICT) en 
Life Sciences.1 Die activiteiten zijn 
ruimtelijk geconcentreerd in een 
aantal hotspots, waarvan Utrecht 
Sciencepark, Rijnsweerd, Papen-
dorp en Jaarbeurs bekende voor-
beelden zijn. Deze zijn ook buiten 
de regio van groot belang. Mensen 
komen ervoor naar Utrecht. 

Diversiteit
Zowel de ecosystemen van ICT 
als life sciences zijn zeer divers in 
bedrijven en activiteiten, en ze zijn 
breed vertakt en verbonden met 
andere diensten in de regio. De 
economische diversiteit lijkt dus 
voldoende veerkracht te bieden bij 
verandering en moeilijke tijden. De 
U10 is sterk in banen voor hoogop-
geleiden, maar biedt steeds minder 
werkgelegenheid voor laagopgelei-
den. De zorgsector, bijvoorbeeld 
rond het UMC, lijkt wel in staat om 
werk op alle niveaus te bieden op 
dezelfde plek. Die kwaliteit is bij de 
IT en consultancy veel minder sterk 
ontwikkeld. Het is dus de vraag 
of de economische ecosystemen 
van Utrecht op dit vlak voldoende 
divers en veerkrachtig zijn.

Uitwisseling
Niet alle hotspots in de U10 zijn 
even goed toegankelijk met het 
OV. Papendorp is echt nog een au-
tolocatie. En gezien het nationale 
belang van Utrecht Science Park 
mag daar, zelfs na aanleg van de 
Uithoftram, wel meer van worden 
verwacht. De sterke verbondenheid 
en centrale ligging van Utrecht 
maakt van de regio de ‘draaischijf 
van Nederland’. Dit levert ook veel 
hinder op, van het vele auto- en 
treinverkeer dat door de regio 
gaat, zonder dat de regio daarvan 
profiteert.

1 Frank van Oort, 
Anet Weterings, 
Ljubica Nedel-
koska en Frank 
Neff ke (PBL), 
Ruimte geven 
aan economische 
vernieuwing 
(2015)
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2018); Gemeente Utrecht, 2020; Ruimtelijke economisch koers U10, 2017

Bereikbaarheidscriteria economische hotspots
Sterk: binnen 800m van treinstation

binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score

Zwak: lage PTAL-score

lage PTAL-score

Specialisatie en OV-bereikbaarheid 
economische hotspots

[Utrecht]

OV-bereikbaarheid per hotspot

Sterk Sterk

Gemiddeld

Zwak

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

IT Business Netwerk Skillcity
ICT Onderwijs

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen: TOP10NL, 2019; PTAL  score (Vereniging Deltametropool, 
2018);  Brochure Hotspot Energy, Gemeente Arnhem, 2018; 
Trendrapportage economie, Gemeente Arnhem, 2017

Bereikbaarheidscriteria economische hotspots
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

Specialisatie en OV-bereikbaarheid 
economische hotspots

[Arnhem]

OV-bereikbaarheid per hotspot

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m)

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); CBS, 
2018, TOP10NL, 2019

Dichtheid van werkgelegenheid

< 1000
1000 - 2700
2700 - 6000
6000 - 12000
> 12000

Spoorwegen
HOV Netwerk
Tram
Snelweg

Werkgelegenheid 
(banendichtheid, r=800m, 100x100m cel) 

Bronnen: OpenStreetMap, 2017

Ruimtelijke structuur hotspot

Huisvesting
Universitair medisch centrum
Bedrijven
Onderwijs
Mix: onderwijs/bedrijven/horeca/winkels
Overig

Fietspad
Voetpad
Plein

Tramhalte

Bushalte

Functiemix

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); 

5km gemeten vanuit hart van de buurt

< 70000
70000 - 100000
100000 - 150000
15000 - 180000
> 180000

Aantal banen binnen 5km

Toegang tot werk
vanuit kwetsbare buurten

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); 
CBS, 2018, TOP10NL, 2019; De Kracht van Oost 
Nederland, 2017)

5km gemeten vanuit hart van de buurt

< 0,25
0,25 - 0,75
0,75 - 1,5
1,5 - 4,0
> 4,0

Aantal banen per inwoner binnen de wijk,

Ruimtelijk-economische
structuur Achterhoek

Bedrijventerrein

‘Verborgen kampioenen’
smart industries Achterhoek

Bronnen: ESRI, 2015; TOP10NL, 2019; PTAL  score 
(Vereniging Deltametropool, 2018)

Bereikbaarheidscriteria zorg
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 800m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

OV-bereikbaarheid zorg

OV-bereikbaarheid ziekenhuizen

Sterk

Gemiddeld

Zwak

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

HOV Netwerk
Light rail
Spoorwegen

OV-bereikbaarheidsindex

(2018); CBS buurtgegevens (2018); GoogleMaps 
routeplanner (2020)

Toegangscriteria (reistijd)
Sterk: 3x mbo in 20 min + 1x hbo/wo in 30 min
Gemiddeld: 3x mbo in 20 min of 1x hbo/wo in 30 min 
Zwak: geen mbo in 20 min en geen hbo/wo in 30 min 

Toegang tot onderwijs met OV
vanuit kwetsbare buurten

Toegang tot onderwijs vanuit kwetsbare buurt 

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO

HBO   

MBO
(2018); CBS buurtgegevens (2018); GoogleMaps 
routeplanner (2020)

Toegangscriteria (afstand + OV-reistijd)
Sterk: 3 of meer ziekenhuizen binnen 5km + universitair 
ziekenhuis (UMC Utrecht) in 30min
Gemiddeld: 3 of meer ziekenhuizen binnen 5km
Zwak: minder dan 3 ziekenhuizen binnen 5km

Toegang tot zorg
vanuit kwetsbare buurten

Toegang tot ziekenhuizen  vanuit kwetsbare buurt 

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO

 

0 

00 

00 

62 

binnen 800m van treinstation

D
e noodzaak van tuinieren

5352

https://www.pbl.nl/publicaties/ruimte-geven-aan-economische-vernieuwing
https://www.pbl.nl/publicaties/ruimte-geven-aan-economische-vernieuwing
https://www.pbl.nl/publicaties/ruimte-geven-aan-economische-vernieuwing
https://www.pbl.nl/publicaties/ruimte-geven-aan-economische-vernieuwing
https://www.pbl.nl/publicaties/ruimte-geven-aan-economische-vernieuwing
https://www.pbl.nl/publicaties/ruimte-geven-aan-economische-vernieuwing
https://www.pbl.nl/publicaties/ruimte-geven-aan-economische-vernieuwing
https://www.pbl.nl/publicaties/ruimte-geven-aan-economische-vernieuwing
https://www.pbl.nl/publicaties/ruimte-geven-aan-economische-vernieuwing


2 CBS, Regionale 
Kerncijfers 2018 
inwoners 15-65 
jaar versus banen 
van werknemers, 
top 3 banen per 
inwoner (15-65): 
 
Utrecht: 1,16 
Nieuwegein: 1,11 
Bunnik: 0,94

3 Frank van Oort, 
Anet Weterings, 
Ljubica Nedel-
koska en Frank 
Neff ke (PBL), 
Ruimte geven 
aan economische 
vernieuwing 
(2015)

Massa
De Utrechtse regio is goed voor-
zien van werkgelegenheid: voor 
iedere potentiële werknemer is 
0,9 baan beschikbaar.2 Daarnaast 
beschikt de regio over veel zorg- en 
onderwijsvoorzieningen.

Diversiteit
Ook de variatie in werk en voorzie-
ningen is groot, al is er zoals ge-
zegd wel een trend van aantrekken 
van hoogopgeleid werk en verlies 
van laagopgeleide banen.3

Uitwisseling
Verschillende MBO-instellingen 
in het noorden en zuiden van 
Utrecht zijn niet goed met het OV 
bereikbaar. Vanuit kwetsbare buur-
ten is toegang tot onderwijs hier 
regelmatig een probleem. Binnen 
de Utrechtse agglomeratie zijn 
inwoners van Vollenhove (Zeist) en 
IJsselveld Oost (IJsselstein) een uur 
onderweg van deur tot deur met 
OV om de universiteit en sommige 
HBO-instellingen te bereiken. De 
buurten liggen daarnaast te peri-
feer om de afstand met de fiets af te 
leggen. De bereikbaarheid van zorg 
en werk vanuit deze buurten kent 
een vergelijkbaar probleem. Speci-
fiek in de zorg is het opvallend dat 
van oudsher de zorginstellingen 
in het oostelijk deel van de regio 
terecht zijn gekomen, terwijl veel 
nieuwe stadsdelen aan de westkant 
zijn gerealiseerd. Ook de meeste 
kwetsbare buurten bevinden 
zich in het westen. De grootste 
(academische) ziekenhuizen zijn 
redelijk bereikbaar via het OV, 
zoals het UMC via de Uithoftram. 
Het Diakonessenhuis (Zeist) is 
echter matig bereikbaar via het OV. 
Voor acute zorg zal dit geen pro-
blemen opleveren. Er zijn immers 
voldoende instellingen in de regio 
aanwezig, en bij een ongeval zal je 
met de ambulance reizen. Maar de 
fysieke nabijheid van zorginstel-
lingen heeft zoveel meer te bieden 
zoals werk voor verschillende 
opleidingsniveaus, het volgen van 
een opleiding, of het regelmatig 
terugkomen voor een behandeling 
of bezoek aan je zieke moeder.
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4 CBS, Percentage 
huurwoningen in 
bezit woningcor-
poraties (2018)

Massa
Opgezet als groeikern in de jaren 
1970 is IJsselstein ook kenmerkend 
voor de ‘wijkgedachte’. Hoewel 
de woonfunctie altijd heeft 
gedomineerd, is er ook ruimte voor 
lokaal werk, wijkzorg en primair 
en secundair onderwijs. Met het 
succes van centrumstad Utrecht 
zijn echter agglomeratienadelen 
ontstaan: het werk trekt weg naar 
Utrecht, waar ook de instellingen 
van tertiar onderwijs zijn terecht-
gekomen.

Diversiteit
De bevolking van IJsselstein is 
gevarieerd, net als het woningaan-
bod: 25% is in bezit van woning-
corporaties is. In enkele buurten 
is dit aandeel echter veel hoger. 
Zoals in IJsselstein-Oost waar het 
corporatiebezit 60% is.4 De relatief 
goedkope woningen, in vergelij-
king met het snel duurder wor-
dende Utrecht, leiden geleidelijk 
aan tot een regionale uitsortering 
van de bevolking op inkomen en 
opleiding.

Uitwisseling
IJsselstein ligt zeer perifeer ten 
opzichte van de werkgelegenheid 
en de voorzieningen van de U10. 
De toegang met de fiets is dus 
vanzelfsprekend slecht, terwijl 
ook de belangrijkste ov-verbinding 
met het centrum, de sneltram, 
niet hoogwaardig is in reistijd en 
frequentie. De ligging nabij het 
open polderlandschap leidt niet tot 
dezelfde groene leefkwaliteit die 
men in andere uitlopers van de U10 
heeft, zoals de bossen bij Zeist.

Massa
Kanaleneiland is als naoorlogse 
wijk snel en tamelijk monofunctio-
neel opgezet, de wijk bestaat voor-
namelijk uit woningen met enkele 
wijkvoorzieningen. Het grote voor-
deel van de wijk is de ligging nabij 
het hart van de U10 met ruime keus 
aan werk en voorzieningen.

Diversiteit
Kanaleneiland kent een sterke con-
centratie van kwetsbare groepen, 
en weinig menging met andere so-
ciale groepen. De woningvoorraad 
is matig divers (vooral portiekflats) 
en voor meer dan de helft in bezit 
van corporaties (55-57%, gemid-
deld Utrecht 33%).4 Er bevinden 
zich nauwelijks voorzieningen en 
bedrijven met een (boven)regiona-
le functie in het gebied.

Uitwisseling
Het gebied is goed verbonden via 
OV met de regio Utrecht, waar toe-
gang tot verschillende opleidingen, 
andere voorzieningen en werk zijn 
gegarandeerd. De fysieke nabijheid 
van het stadcentrum maakt het 
ook mogelijk om met de fiets naar 
werk, winkels, voorzieningen en 
opleidingen te gaan. 

Ten opzichte van andere woonge-
bieden ligt Kanaleneiland echter 
vrij geïsoleerd. Dit beperkt de mo-
gelijkheid tot interactie met andere 
sociaal-economische klassen. De 
aanleg van Leidsche Rijn heeft dit 
wel iets verbeterd. Maar verbeterin-
gen zijn hier nog volop mogelijk, 
zoals met de ontwikkeling van de 
Merwedekanaalzone.

Kansengelijkheid
IJsselstein

Kanaleneiland
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Toegang tot onderwijs met 
OV vanuit kwetsbare wijken
index onderwijstoegang wijken

   sterk: 3 mbo <20 min en 1 
hbo/wo <30 min reistijd

   gemiddeld: 3 mbo <20 
min of 1 hbo/wo <30 min 
reistijd

   zwak: 0 mbo <20 min en 0 
hbo/wo <30 min reistijd

wo
hbo
mbo

Bronnen: DUO (2020); TOP10NL (2019); 
Leefbaarometer (2018); CBS buurtgegevens 
(2018); GoogleMaps routeplanner (2020)

binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score

lage PTAL-score

Gemiddeld

Zwak

binnen 800m van treinstation

Bronnen: DUO, 2020; TOP10NL, 2019; PTAL  score 
(Vereniging Deltametropool, 2018)

Bereikbaarheidscriteria onderwijs
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 800m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

OV-bereikbaarheid onderwijs

OV-bereikbaarheid en type instelling

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO    HBO   MBO

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

HOV Netwerk
Light rail
Spoorwegen

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen:  TOP10NL, 2019; PTAL  score (Vereniging Deltametropool, 
2018); Gemeente Utrecht, 2020; Ruimtelijke economisch koers U10, 2017

Bereikbaarheidscriteria economische hotspots
Sterk: binnen 800m van treinstation

binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score

Zwak: lage PTAL-score

lage PTAL-score

Specialisatie en OV-bereikbaarheid 
economische hotspots

[Utrecht]

OV-bereikbaarheid per hotspot

Sterk Sterk

Gemiddeld

Zwak

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

IT Business Netwerk Skillcity
ICT Onderwijs

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen: TOP10NL, 2019; PTAL  score (Vereniging Deltametropool, 
2018);  Brochure Hotspot Energy, Gemeente Arnhem, 2018; 
Trendrapportage economie, Gemeente Arnhem, 2017

Bereikbaarheidscriteria economische hotspots
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

Specialisatie en OV-bereikbaarheid 
economische hotspots

[Arnhem]

OV-bereikbaarheid per hotspot

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m)

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); CBS, 
2018, TOP10NL, 2019

Dichtheid van werkgelegenheid

< 1000
1000 - 2700
2700 - 6000
6000 - 12000
> 12000

Spoorwegen
HOV Netwerk
Tram
Snelweg

Werkgelegenheid 
(banendichtheid, r=800m, 100x100m cel) 

Bronnen: OpenStreetMap, 2017

Ruimtelijke structuur hotspot

Huisvesting
Universitair medisch centrum
Bedrijven
Onderwijs
Mix: onderwijs/bedrijven/horeca/winkels
Overig

Fietspad
Voetpad
Plein

Tramhalte

Bushalte

Functiemix

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); 

5km gemeten vanuit hart van de buurt

< 70000
70000 - 100000
100000 - 150000
15000 - 180000
> 180000

Aantal banen binnen 5km

Toegang tot werk
vanuit kwetsbare buurten

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); 
CBS, 2018, TOP10NL, 2019; De Kracht van Oost 
Nederland, 2017)

5km gemeten vanuit hart van de buurt

< 0,25
0,25 - 0,75
0,75 - 1,5
1,5 - 4,0
> 4,0

Aantal banen per inwoner binnen de wijk,

Ruimtelijk-economische
structuur Achterhoek

Bedrijventerrein

‘Verborgen kampioenen’
smart industries Achterhoek

Bronnen: ESRI, 2015; TOP10NL, 2019; PTAL  score 
(Vereniging Deltametropool, 2018)

Bereikbaarheidscriteria zorg
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 800m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

OV-bereikbaarheid zorg

OV-bereikbaarheid ziekenhuizen

Sterk

Gemiddeld

Zwak

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

HOV Netwerk
Light rail
Spoorwegen

OV-bereikbaarheidsindex

(2018); CBS buurtgegevens (2018); GoogleMaps 
routeplanner (2020)

Toegangscriteria (reistijd)
Sterk: 3x mbo in 20 min + 1x hbo/wo in 30 min
Gemiddeld: 3x mbo in 20 min of 1x hbo/wo in 30 min 
Zwak: geen mbo in 20 min en geen hbo/wo in 30 min 

Toegang tot onderwijs met OV
vanuit kwetsbare buurten

Toegang tot onderwijs vanuit kwetsbare buurt 

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO

HBO   

MBO
(2018); CBS buurtgegevens (2018); GoogleMaps 
routeplanner (2020)

Toegangscriteria (afstand + OV-reistijd)
Sterk: 3 of meer ziekenhuizen binnen 5km + universitair 
ziekenhuis (UMC Utrecht) in 30min
Gemiddeld: 3 of meer ziekenhuizen binnen 5km
Zwak: minder dan 3 ziekenhuizen binnen 5km

Toegang tot zorg
vanuit kwetsbare buurten

Toegang tot ziekenhuizen  vanuit kwetsbare buurt 

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO

 

0 

00 

00 

62 

binnen 800m van treinstation

Toegang tot werk vanuit 
kwetsbare wijken
Aantal banen binnen 5km

   <70.000

   70.000-100.000

   100.000-150.000

   150.000-180.000

   >180.000o

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten, 
Vereniging Deltametropool, Noord-Holland, 
CRa & IenM (2012); Leefbaarometer (2018); 
CBS buurtgegevens (2018); Top10NL (2019)
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Arnhem
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De regio Arnhem-Nijmegen is een meerkernige regio, 
die het goed doet als woongebied met steeds meer 
hoogopgeleide inwoners. Maar de werkgelegenheid 
blijft achter ten opzichte van het toenemende inwo-
neraantal. Deze trend heeft een keerzijde voor met 
name de lagere inkomens in de regio. Doordat steeds 
meer hoogopgeleiden de regio weten te vinden als 
woonplek, om vervolgens te pendelen naar hun werk 
in de Randstad, worden de huizenprijzen opgedreven. 
Tegelijkertijd wordt het steeds lastiger voor laagopge-
leiden om een baan in de regio te vinden. De positie 
van sommige kwetsbare buurten en hun ligging ten 
opzichte van werk, onderwijs en zorg helpt daar niet 
bij. Dit alles zorgt ervoor dat de maatschappelijke on-
gelijkheid in de regio waarschijnlijk verder toeneemt.

Binnen deze regio liggen enkele clusters en hotspots, 
sommige nog pril en in opkomst en met beperkte 
massa zoals het cluster rond hernieuwbare energie 
in Arnhem. De diversiteit van sectoren, inwoners en 
functies is hoog, en in tegenstelling tot de Utrechtse 
regio trekken de steden niet alle werkgelegenheid 
naar zich toe. De verbindingen in de regio zijn goed, 
maar sommige topvoorzieningen en werklocaties 
kennen slechts een matige bereikbaarheid.

Arnhem

Heumen

Nijmegen

Renkum

Beuningen

Westervoort

Mook en Middelaar (LB)   

Doesburg

Rozendaal

Druten

Lingewaard

Wijchen

Zevenaar

Duiven

Rheden

Overbetuwe

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 

banengroei

banenkrimp

40%
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Gewenste 
condities
• Verbeter OV-bereikbaar-

heid van topvoorzienin-
gen en hotspots, zoals 
Noviotech, Radboud 
UMC en de Wageningen 
campus.

• Koppel opleidingen 
fysiek en inhoudelijk 
beter aan belangrijke 
economische sectoren 
en clusters in de regio, 
zoals energie, hightech 
en design.

• Vergroot de botsings-
kans tussen sectoren 
en professionals, door 
ontmoetingsplekken te 
bevorderen. 

Ongewenste 
extremen
• Houd sociale stijgers 

vast in kwetsbare 
buurten, door diverse 
woningtypes aan te 
bieden.

• Voorkom isolatie van 
wijken en gemiste 
kansen in werk en on-
derwijs, door OV-bereik-
baarheid, nabijheid en 
het mengen van functies 
te bevorderen, bijv. in 
Nijmegen Dukenburg.

• Voorkom/bestrijd de 
toenemende suburbani-
satie van Arnhem en Nij-
megen als woongebied  
voor Randstedelijke 
werknemers door meer 
te investeren  in de eigen 
regionale economie.

Regio
743.000 inwoners 
343.000 banen

Dichtheid van 
werkgelegenheid
Dichtheid van banen, r=800m, 
per 100x100m cel

   <1.000

   1.000-2.700

   2.700-6.000

   6.000-12.000

   >12.000
Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten, 
Vereniging Deltametropool, Noord-Holland, 
CRa & IenM, (2012); CBS (2018); TOP10NL 
(2019)

Procentuele toe- of afname 
aantal inwoners en banen 
per gemeente 2008-2018
60% van de banen in de regio is 
te vinden in gemeentes Arnhem 
en Nijmegen. In de centra 
daarvan 20% van de banen in 
de regio. De grootste groei van 
werk in de regio voltrekt zich 
echter juist in kleinere kernen, 
zoals Overbetuwe en Rheden, 
terwijl in Arnhem en Nijmegen 
het aantal banen afneemt en het 
aantal inwoners toeneemt. Het 
nadeel hiervan is dat de massa 
die nodig is voor topvoorzienin-
gen en grote bedrijven verder 
verspreid raakt. 

   % toename inwoners

   % toename banen

Bron: CBS
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5 Frank van Oort, 
Anet Weterings, 
Ljubica Nedel-
koska en Frank 
Neff ke (PBL), 
Ruimte geven 
aan economische 
vernieuwing 
(2015)

6 De Gelderlander, 
Innovatiecam-
pus TU Delft 
gaat openen in 
Arnhem (27 mei 
2020)

Massa
Arnhems Buiten heeft een relevan-
te combinatie van partijen rond het 
thema energie, zoals netwerk-
beheerders en kennisinstituten, 
testhallen en industriële bedrijvig-
heid. Arnhems Buiten en Kleefse 
Waard zijn binnen hetzelfde thema 
redelijk complementair aan elkaar: 
de een huisvest een aantal (inter)
nationale sterke spelers, de ander 
toepassingsgericht onderzoek en 
veel (startende) bedrijvigheid. De 
opbouw van Arnhems Buiten is 
echter nog zeer ruim met weinig 
dichtheid en reuring.

Diversiteit
De ingrediënten voor een gemengd 
gebruik zijn aanwezig, met 
woongebieden op loopafstand, een 
popcentrum, sportvoorzieningen 
en landgoed waar woon-werkruim-
tes worden gerealiseerd. Onderwijs 
ontbreekt echter in dit gebied. 
De integratie van functies in het 
gebied wordt bemoeilijkt door een 
hekwerk rond de campus.

Uitwisseling
Arnhems Buiten is niet goed 
bereikbaar met OV, terwijl het na-
bijgelegen spoor de potentie biedt 
voor een nieuw station, indien het 
gebied voldoende massa weet te 
concentreren. De campus heeft een 
doorgaande (snel)fietsroute naar 
centrum Arnhem.

Massa
De regio heeft verschillende econo-
mische clusters: life sciences en 
hightech in Nijmegen en openbaar 
bestuur, design, mode en duurza-
me energie in Arnhem. Veel van 
deze specialisaties zijn nog pril en 
komen nog niet naar voren in de 
cijfers.5 Deze activiteiten zijn ruim-
telijk geconcentreerd in een aantal 
hotspots, zoals de omgeving van de 
Radboud Universiteit, Noviotech, 
en centrum Arnhem. 

Er is behoorlijk wat massa van 
inwoners en bedrijven om 
draagvlak te genereren, door 
het polycentrische karakter van 
de regio is het lastiger om tot 
een hoger voorzieningenniveau 
te komen. De polycentrische 
structuur bespaart deze steden wel 
agglomeratienadelen, bijvoorbeeld 
congestie en hoge vastgoedprijzen.

Diversiteit
Hoewel de ecosystemen van life 
sciences en energie in potentie 
zeer divers zijn in bedrijven en 
activiteiten, zijn ze nog weinig 
gekoppeld aan onderwijs is de 
regio. De komst van een opleiding 
van de TU Delft is wat dat betreft 
een welkome aanvulling.6 

De economische diversiteit 
lijkt wel veerkracht te bieden 
bij verandering en moeilijke 
tijden. Arnhem-Nijmegen biedt 
door de aanwezigheid van o.a. 
maakindustrie en logistiek naast 
banen voor hoogopgeleiden 
ook werkgelegenheid voor 
laagopgeleiden.

Uitwisseling
Niet alle hotspots in Arnhem-Nij-
megen zijn even goed toegankelijk 
met het OV. Vooral in Arnhem zijn 
enkele hotspots georiënteerd op de 
auto, zoals Arnhems Buiten, Kleef-
se Waard en Van Hall Larenstein. 
Deze drie hotspots liggen wel aan 
het spoor en zouden mogelijk inte-
ressante locaties kunnen zijn voor 
een nieuw station voor regionaal 
(H)OV. Voor de nieuwe vestiging 
van de TU Delft is een goede OV-be-
reikbaarheid een vereiste. 

Opvallend is dat Arnhem door haar 
ligging aan het spoornetwerk en 
als ICE station de beste uitwisse-
lingsmogelijkheden van Oost NL 
heeft, maar de stad profiteert daar 
nog te weinig van: tot nu toe vooral 
als prettige woonplaats voor foren-
sen. Het afgelopen decennium zijn 
hoofdkantoren van Essent, Akzo en 
Arcadis juist weggetrokken.

Massa
De Wageningen campus heeft een 
sterke concentratie van onder-
wijs- en onderzoeksinstellingen 
en bedrijven, gespecialiseerd in 
agrofood, biotech en ecologie. 
De plek is een wereldwijd bekend 
merk, gelegen in een regio die ook 
in die richting is gespecialiseerd: 
de FoodValley.

Diversiteit
Wageningen UR is een school-
voorbeeld van een campus, met 
een duidelijk economisch profiel 
met complementair onderwijs op 
universitair en HBO niveau, R&D 
van multinationals, onderzoeksin-
stituten, start-ups en scale-ups. 
De omliggende regio, met o.a. 
veel veeteelt en akkerbouw, maakt 
experimenteren en toepassen van 
kennis mogelijk. Deze sterke focus 
maakt de regio ook kwetsbaar. Het 
is een monocultuur.

Uitwisseling
Geen enkele andere Nederlandse 
universiteit ligt zo ver van een 
station (Ede-Wageningen ligt op 
6km afstand). Gecombineerd met 
de ligging buiten de stad, maakt 
dit de campus tot een geïsoleerde 
omgeving, ver van stedelijke voor-
zieningen en mogelijkheden tot 
spontane uitwisseling. Onder an-
dere door deze beperkingen koos 
bijvoorbeeld het bedrijf Danone er-
voor om haar onderzoeksafdeling 
in Utrecht te realiseren.

Economische excellentie
Arnhem-Nijmegen

Arnhems Buiten

Campus Wageningen University & Research
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Regio

daily urban 
system (DUS)

OV-Bereikbaarheid 
economische hotspots
OV-bereikbaarheidsindex

   zeer slecht

   slecht

   matig

   voldoende

   goed

   zeer goed

Per hotspot (ICT & Life Sciences)

   sterk

   gemiddeld

   zwak

Bronnen: TOP10NL (2019); PTAL, Ver-
eniging Deltametropool (2018); Brochure 
Hotspot Energy, Gemeente Arnhem (2018); 
Trendrapportage economie, Gemeente 
Arnhem (2017)

Ruimtelijke structuur
Functiemix

   huisvesting

   UMC

   bedrijven

   onderwijs

   mix van bovenstaande

   overig

   fietspad

   voetpad

   plein

   tramhalte

   bushalte

binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score

lage PTAL-score

Gemiddeld

Zwak

binnen 800m van treinstation

Bronnen: DUO, 2020; TOP10NL, 2019; PTAL  score 
(Vereniging Deltametropool, 2018)

Bereikbaarheidscriteria onderwijs
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 800m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

OV-bereikbaarheid onderwijs

OV-bereikbaarheid en type instelling

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO    HBO   MBO

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

HOV Netwerk
Light rail
Spoorwegen

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen:  TOP10NL, 2019; PTAL  score (Vereniging Deltametropool, 
2018); Gemeente Utrecht, 2020; Ruimtelijke economisch koers U10, 2017

Bereikbaarheidscriteria economische hotspots
Sterk: binnen 800m van treinstation

binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score

Zwak: lage PTAL-score

lage PTAL-score

Specialisatie en OV-bereikbaarheid 
economische hotspots

[Utrecht]

OV-bereikbaarheid per hotspot

Sterk Sterk

Gemiddeld

Zwak

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

IT Business Netwerk Skillcity
ICT Onderwijs

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen: TOP10NL, 2019; PTAL  score (Vereniging Deltametropool, 
2018);  Brochure Hotspot Energy, Gemeente Arnhem, 2018; 
Trendrapportage economie, Gemeente Arnhem, 2017

Bereikbaarheidscriteria economische hotspots
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

Specialisatie en OV-bereikbaarheid 
economische hotspots

[Arnhem]

OV-bereikbaarheid per hotspot

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m)

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); CBS, 
2018, TOP10NL, 2019

Dichtheid van werkgelegenheid

< 1000
1000 - 2700
2700 - 6000
6000 - 12000
> 12000

Spoorwegen
HOV Netwerk
Tram
Snelweg

Werkgelegenheid 
(banendichtheid, r=800m, 100x100m cel) 

Bronnen: OpenStreetMap, 2017

Ruimtelijke structuur hotspot

Huisvesting
Universitair medisch centrum
Bedrijven
Onderwijs
Mix: onderwijs/bedrijven/horeca/winkels
Overig

Fietspad
Voetpad
Plein

Tramhalte

Bushalte

Functiemix

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); 

5km gemeten vanuit hart van de buurt

< 70000
70000 - 100000
100000 - 150000
15000 - 180000
> 180000

Aantal banen binnen 5km

Toegang tot werk
vanuit kwetsbare buurten

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); 
CBS, 2018, TOP10NL, 2019; De Kracht van Oost 
Nederland, 2017)

5km gemeten vanuit hart van de buurt

< 0,25
0,25 - 0,75
0,75 - 1,5
1,5 - 4,0
> 4,0

Aantal banen per inwoner binnen de wijk,

Ruimtelijk-economische
structuur Achterhoek

Bedrijventerrein

‘Verborgen kampioenen’
smart industries Achterhoek

Bronnen: ESRI, 2015; TOP10NL, 2019; PTAL  score 
(Vereniging Deltametropool, 2018)

Bereikbaarheidscriteria zorg
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 800m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

OV-bereikbaarheid zorg

OV-bereikbaarheid ziekenhuizen

Sterk

Gemiddeld

Zwak

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

HOV Netwerk
Light rail
Spoorwegen

OV-bereikbaarheidsindex

(2018); CBS buurtgegevens (2018); GoogleMaps 
routeplanner (2020)

Toegangscriteria (reistijd)
Sterk: 3x mbo in 20 min + 1x hbo/wo in 30 min
Gemiddeld: 3x mbo in 20 min of 1x hbo/wo in 30 min 
Zwak: geen mbo in 20 min en geen hbo/wo in 30 min 

Toegang tot onderwijs met OV
vanuit kwetsbare buurten

Toegang tot onderwijs vanuit kwetsbare buurt 

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO

HBO   

MBO
(2018); CBS buurtgegevens (2018); GoogleMaps 
routeplanner (2020)

Toegangscriteria (afstand + OV-reistijd)
Sterk: 3 of meer ziekenhuizen binnen 5km + universitair 
ziekenhuis (UMC Utrecht) in 30min
Gemiddeld: 3 of meer ziekenhuizen binnen 5km
Zwak: minder dan 3 ziekenhuizen binnen 5km

Toegang tot zorg
vanuit kwetsbare buurten

Toegang tot ziekenhuizen  vanuit kwetsbare buurt 

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO
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7 CBS, Regionale 
Kerncijfers 2018 
inwoners 15-65 
jaar versus banen 
van werknemers, 
top 3 banen per 
inwoner (15-65): 
 
Duiven: 0,93 
Arnhem: 0,93 
Nijmegen: 0,81

8 CBS, Percentage 
huurwoningen in 
bezit woningcor-
poraties (2018)

Massa
Dukenburg ligt aan de zuidrand 
van Nijmegen, omgeven door 
meerdere kwetsbare wijken. Het 
gebied heeft een lage dichtheid, 
waardoor OV en andere voorzienin-
gen niet snel rendabel zijn.

Diversiteit
De buurt is tamelijk monofunc-
tioneel, gericht op wonen. Wijk 
overstijgende voorzieningen 
ontbreken. Net als nabijgelegen 
buurten Hatert en Neerbosch 
Oost heeft Dukenburg relatief veel 
huurwoningen (62%, waarvan 50% 
corporatiebezit; het gemiddelde in 
Nijmegen ligt tien procent lager10). 
Dit eenzijdige programma met 
een groot aandeel en massa van 
kwetsbare groepen maakt de buurt 
kwetsbaar.

Uitwisseling
Dukenburg ligt geïsoleerd door 
grote infrastructuren zoals het 
Maas-Waalkanaal en het spoor. Er 
zijn weinig fijnmazige verbindin-
gen met de stad en de regio, terwijl 
de afstand tot de binnenstad 
relatief groot is (ca. 6km). De buurt 
heeft een treinstation, waardoor 
er relaties met andere gebieden 
mogelijk zijn. Door de excentri-
sche ligging in de wijk en de lage 
frequentie en overstap levert dit 
binnen Nijmegen echter geen 
snelle verbindingen op, tussen 
bijvoorbeeld Dukenburg en de 
hotspot van het Radboud UMC.

Massa
Net als in Nijmegen bevinden in 
Arnhem de meeste kwetsbare 
buurten zich ook aan de zuidkant 
van de stad, maar wel meer 
centraal gelegen. Immerloo is een 
compacte buurt ten zuiden van de 
Nederrijn.

Diversiteit
Net als in Nijmegen Dukenburg is 
Immerloo een tamelijk monofunc-
tioneel woongebied. Wel ligt er een 
sportcomplex en bedrijventrein 
nabij, net als evenementen- en 
recreatieve infrastructuur. Het 
aandeel corporatiebezit is uitzon-
derlijk hoog: 80-96%.8 Ook de 
omliggende buurten hebben veel 
corporatiebezit.

Uitwisseling
Immerloo ligt fysiek dichtbij het 
centrum van Arnhem, maar door 
de geïsoleerde ligging ten zuiden 
van de rivier zijn de routes beperkt 
tot twee grote bruggen. Er is geen 
hoogwaardig OV voor handen. On-
danks het polycentrische karakter 
van de regio heeft deze wijk, en 
andere wijken aan de zuid kant 
van Arnhem een monocentrische 
oriëntatie op Arnhem CS.

Massa
De regio Arnhem-Nijmegen is niet 
erg goed voorzien van werkgele-
genheid (voor iedere potentiële 
werknemer is 0,7 baan beschik-
baar7). Opvallend is dat de regio als 
geheel steeds meer een woonka-
rakter krijgt: in de afgelopen 10 jaar 
is het aantal inwoners tien keer 
harder toegenomen dan het aantal 
banen (+80.000 versus +8.000). Er 
zijn voldoende zorg- en onderwijs-
voorzieningen. Nijmegen heeft 
echter een laag aanbod van MBO, 
terwijl Arnhem voor universitair 
onderwijs van Nijmegen afhanke-
lijk is.

Diversiteit
De variatie in werk- en woonmili-
eus en voorzieningen is behoorlijk 
goed, al moet men daarvoor wel 
regelmatig naar andere kernen 
reizen.

Uitwisseling
De meeste universitaire en HBO 
onderwijsinstellingen van de regio 
zijn met het OV gemiddeld tot goed 
bereikbaar, maar dit geldt niet 
voor verschillende instellingen in 
Arnhem: Van Hall Larenstein en 
vestigingen van de  ROC Rijn en 
IJssel springen er negatief uit.

Vanuit kwetsbare buurten is 
toegang tot onderwijs vooral in 
Nijmegen een probleem, met 
name doordat er relatief weinig 
onderwijs gehuisvest is. De twee 
MBO's die er zijn en de Radboud 
Universiteit liggen ook nog eens op 
te grote afstand van deze wijken. 

De bereikbaarheid van zorg en 
werk vanuit de kwetsbare buurten 
kent een vergelijkbaar probleem. 
Het academische Radboudzieken-
huis is redelijk, maar niet goed, 
bereikbaar via het OV. De perifere 
wijken in vooral Arnhem, zoals 
Elderveld Noord, hebben weinig 
werkgelegenheid in de directe 
omgeving.

Kansengelijkheid
Arnhem-Nijmegen

Nijmegen Dukenburg

Arnhem Immerloo

Fr
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From

Free-dom To

Plek

campussen, 
clusters, 
centra en 
wijken

Fr
ee
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m

From

Free-dom To

Regio

daily urban 
system (DUS)

Bereikbaarheid onderwijs 
met het OV
OV-bereikbaarheidsindex

   zeer slecht

   slecht

   matig

   voldoende

   goed

   zeer goed

 wo hbo mbo
   sterk
   gemiddeld
   zwak

Bronnen: DUO (2020); TOP10NL (2019); 
PTAL, Vereniging Deltametropool (2018) 

binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score

lage PTAL-score

Gemiddeld

Zwak

binnen 800m van treinstation

Bronnen: DUO, 2020; TOP10NL, 2019; PTAL  score 
(Vereniging Deltametropool, 2018)

Bereikbaarheidscriteria onderwijs
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 800m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

OV-bereikbaarheid onderwijs

OV-bereikbaarheid en type instelling

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO    HBO   MBO

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

HOV Netwerk
Light rail
Spoorwegen

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen:  TOP10NL, 2019; PTAL  score (Vereniging Deltametropool, 
2018); Gemeente Utrecht, 2020; Ruimtelijke economisch koers U10, 2017

Bereikbaarheidscriteria economische hotspots
Sterk: binnen 800m van treinstation

binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score

Zwak: lage PTAL-score

lage PTAL-score

Specialisatie en OV-bereikbaarheid 
economische hotspots

[Utrecht]

OV-bereikbaarheid per hotspot

Sterk Sterk

Gemiddeld

Zwak

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

IT Business Netwerk Skillcity
ICT Onderwijs

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen: TOP10NL, 2019; PTAL  score (Vereniging Deltametropool, 
2018);  Brochure Hotspot Energy, Gemeente Arnhem, 2018; 
Trendrapportage economie, Gemeente Arnhem, 2017

Bereikbaarheidscriteria economische hotspots
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

Specialisatie en OV-bereikbaarheid 
economische hotspots

[Arnhem]

OV-bereikbaarheid per hotspot

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m)

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); CBS, 
2018, TOP10NL, 2019

Dichtheid van werkgelegenheid

< 1000
1000 - 2700
2700 - 6000
6000 - 12000
> 12000

Spoorwegen
HOV Netwerk
Tram
Snelweg

Werkgelegenheid 
(banendichtheid, r=800m, 100x100m cel) 

Bronnen: OpenStreetMap, 2017

Ruimtelijke structuur hotspot

Huisvesting
Universitair medisch centrum
Bedrijven
Onderwijs
Mix: onderwijs/bedrijven/horeca/winkels
Overig

Fietspad
Voetpad
Plein

Tramhalte

Bushalte

Functiemix

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); 

5km gemeten vanuit hart van de buurt

< 70000
70000 - 100000
100000 - 150000
15000 - 180000
> 180000

Aantal banen binnen 5km

Toegang tot werk
vanuit kwetsbare buurten

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); 
CBS, 2018, TOP10NL, 2019; De Kracht van Oost 
Nederland, 2017)

5km gemeten vanuit hart van de buurt

< 0,25
0,25 - 0,75
0,75 - 1,5
1,5 - 4,0
> 4,0

Aantal banen per inwoner binnen de wijk,

Ruimtelijk-economische
structuur Achterhoek

Bedrijventerrein

‘Verborgen kampioenen’
smart industries Achterhoek

Bronnen: ESRI, 2015; TOP10NL, 2019; PTAL  score 
(Vereniging Deltametropool, 2018)

Bereikbaarheidscriteria zorg
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 800m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

OV-bereikbaarheid zorg

OV-bereikbaarheid ziekenhuizen

Sterk

Gemiddeld

Zwak

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

HOV Netwerk
Light rail
Spoorwegen

OV-bereikbaarheidsindex

(2018); CBS buurtgegevens (2018); GoogleMaps 
routeplanner (2020)

Toegangscriteria (reistijd)
Sterk: 3x mbo in 20 min + 1x hbo/wo in 30 min
Gemiddeld: 3x mbo in 20 min of 1x hbo/wo in 30 min 
Zwak: geen mbo in 20 min en geen hbo/wo in 30 min 

Toegang tot onderwijs met OV
vanuit kwetsbare buurten

Toegang tot onderwijs vanuit kwetsbare buurt 

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO

HBO   

MBO
(2018); CBS buurtgegevens (2018); GoogleMaps 
routeplanner (2020)

Toegangscriteria (afstand + OV-reistijd)
Sterk: 3 of meer ziekenhuizen binnen 5km + universitair 
ziekenhuis (UMC Utrecht) in 30min
Gemiddeld: 3 of meer ziekenhuizen binnen 5km
Zwak: minder dan 3 ziekenhuizen binnen 5km

Toegang tot zorg
vanuit kwetsbare buurten

Toegang tot ziekenhuizen  vanuit kwetsbare buurt 

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO
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binnen 800m van treinstationToegang tot werk vanuit 
kwetsbare wijken
Aantal banen binnen 5km

   <70.000

   70.000-100.000

   100.000-150.000

   150.000-180.000

   >180.000o

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten, 
Vereniging Deltametropool, Noord-Holland, 
CRa & IenM (2012); Leefbaarometer (2018); 
CBS buurtgegevens (2018); Top10NL (2019)

Toegang tot onderwijs met 
OV vanuit kwetsbare wijken
index onderwijstoegang wijken

   sterk: 3 mbo <20 min en 1 
hbo/wo <30 min reistijd

   gemiddeld: 3 mbo <20 
min of 1 hbo/wo <30 min 
reistijd

   zwak: 0 mbo <20 min en 0 
hbo/wo <30 min reistijd

wo
hbo
mbo

Bronnen: DUO (2020); TOP10NL (2019); 
Leefbaarometer (2018); CBS buurtgegevens 
(2018); GoogleMaps routeplanner (2020)

binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score

lage PTAL-score

Gemiddeld

Zwak

binnen 800m van treinstation

Bronnen: DUO, 2020; TOP10NL, 2019; PTAL  score 
(Vereniging Deltametropool, 2018)

Bereikbaarheidscriteria onderwijs
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 800m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

OV-bereikbaarheid onderwijs

OV-bereikbaarheid en type instelling

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO    HBO   MBO

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

HOV Netwerk
Light rail
Spoorwegen

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen:  TOP10NL, 2019; PTAL  score (Vereniging Deltametropool, 
2018); Gemeente Utrecht, 2020; Ruimtelijke economisch koers U10, 2017

Bereikbaarheidscriteria economische hotspots
Sterk: binnen 800m van treinstation

binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score

Zwak: lage PTAL-score

lage PTAL-score

Specialisatie en OV-bereikbaarheid 
economische hotspots

[Utrecht]

OV-bereikbaarheid per hotspot

Sterk Sterk

Gemiddeld

Zwak

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

IT Business Netwerk Skillcity
ICT Onderwijs

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen: TOP10NL, 2019; PTAL  score (Vereniging Deltametropool, 
2018);  Brochure Hotspot Energy, Gemeente Arnhem, 2018; 
Trendrapportage economie, Gemeente Arnhem, 2017

Bereikbaarheidscriteria economische hotspots
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

Specialisatie en OV-bereikbaarheid 
economische hotspots

[Arnhem]

OV-bereikbaarheid per hotspot

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m)

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); CBS, 
2018, TOP10NL, 2019

Dichtheid van werkgelegenheid

< 1000
1000 - 2700
2700 - 6000
6000 - 12000
> 12000

Spoorwegen
HOV Netwerk
Tram
Snelweg

Werkgelegenheid 
(banendichtheid, r=800m, 100x100m cel) 

Bronnen: OpenStreetMap, 2017

Ruimtelijke structuur hotspot

Huisvesting
Universitair medisch centrum
Bedrijven
Onderwijs
Mix: onderwijs/bedrijven/horeca/winkels
Overig

Fietspad
Voetpad
Plein

Tramhalte

Bushalte

Functiemix

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); 

5km gemeten vanuit hart van de buurt

< 70000
70000 - 100000
100000 - 150000
15000 - 180000
> 180000

Aantal banen binnen 5km

Toegang tot werk
vanuit kwetsbare buurten

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); 
CBS, 2018, TOP10NL, 2019; De Kracht van Oost 
Nederland, 2017)

5km gemeten vanuit hart van de buurt

< 0,25
0,25 - 0,75
0,75 - 1,5
1,5 - 4,0
> 4,0

Aantal banen per inwoner binnen de wijk,

Ruimtelijk-economische
structuur Achterhoek

Bedrijventerrein

‘Verborgen kampioenen’
smart industries Achterhoek

Bronnen: ESRI, 2015; TOP10NL, 2019; PTAL  score 
(Vereniging Deltametropool, 2018)

Bereikbaarheidscriteria zorg
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 800m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

OV-bereikbaarheid zorg

OV-bereikbaarheid ziekenhuizen

Sterk

Gemiddeld

Zwak

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

HOV Netwerk
Light rail
Spoorwegen

OV-bereikbaarheidsindex

(2018); CBS buurtgegevens (2018); GoogleMaps 
routeplanner (2020)

Toegangscriteria (reistijd)
Sterk: 3x mbo in 20 min + 1x hbo/wo in 30 min
Gemiddeld: 3x mbo in 20 min of 1x hbo/wo in 30 min 
Zwak: geen mbo in 20 min en geen hbo/wo in 30 min 

Toegang tot onderwijs met OV
vanuit kwetsbare buurten

Toegang tot onderwijs vanuit kwetsbare buurt 

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO

HBO   

MBO
(2018); CBS buurtgegevens (2018); GoogleMaps 
routeplanner (2020)

Toegangscriteria (afstand + OV-reistijd)
Sterk: 3 of meer ziekenhuizen binnen 5km + universitair 
ziekenhuis (UMC Utrecht) in 30min
Gemiddeld: 3 of meer ziekenhuizen binnen 5km
Zwak: minder dan 3 ziekenhuizen binnen 5km

Toegang tot zorg
vanuit kwetsbare buurten

Toegang tot ziekenhuizen  vanuit kwetsbare buurt 

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO
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9 Universiteit 
Utrecht en 
Rabobank, Brede 
Welvaartsindi-
cator

Achterhoek

De regio Achterhoek is een meerkernige regio van 
dorpen en kleine steden op relatief korte afstand van 
elkaar, die een hoog gewaardeerd agrarisch buiten-
gebied omsluiten. Economisch gezien doet de regio 
het vrij goed, maar de regio kent nauwelijks bovenre-
gionale voorzieningen en de bevolking vergrijst sterk 
en krimpt iets. Het vinden van goed personeel wordt 
hierdoor moeilijker, net als het aantrekken van talent 
van buiten de regio. Ook staat het voorzieningenni-
veau in verschillende kernen onder druk. 

Voor specialistisch onderwijs en andere bovenregio-
nale voorzieningen is de Achterhoek afhankelijk van 
goede verbindingen met buurregio’s. De regio kent 
nauwelijks kwetsbare buurten, de brede welvaart 
in de Achterhoek is juist hoog9. De verbindingen in 
de regio zijn redelijk, maar de perifere ligging zorgt 
onvermijdelijk voor langere reistijden naar bovenregi-
onale hotspots en voorzieningen.

Zutphen

Winterswijk

Lochem

Oude IJsselstreek 

Aalten

Doesburg

Berkelland

Bronckhorst

Oost Gelre 

Doetinchem

Montferland

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 

banengroei

banenkrimp

40% 50%

Fr
ee

do
m

From

Free-dom To

Fr
ee

do
m

From

Free-dom To

Gewenste 
condities
• Verbeter de OV frequen-

tie van met name de 
trein, zodat voorzienin-
gen in de Achterhoek 
zelf en in Arnhem en 
Zutphen beter kunnen 
worden benut.

• Koppel opleidingen 
fysiek en inhoudelijk 
beter aan belangrijke 
economische sectoren 
en clusters in de regio, 
zoals landbouw, handel 
en industrie.

• Vergroot de botsings-
kans tussen sectoren 
en professionals, door 
ontmoetingsplekken te 
bevorderen. 

Ongewenste 
extremen
• Houd jongeren vast, 

door in te zetten op een 
gebiedseigen econo-
misch potentieel, zoals 
recreatie, agrofood en 
smart industries; en 
door de juiste opleidin-
gen aan te bieden samen 
met hoger onderwijs in 
buurregio’s.

• Voorkom afbrokkeling 
van het draagvlak van 
regionale voorzieningen 
vanwege krimp, door 
voorzieningen te clus-
teren in zogenaamde 
‘Kulturhusen’ met alle 
voorzieningen onder 
één dak, voorzieningen 
én woningen te realise-
ren nabij treinstations 
en vervoer op maat te 
organiseren voor kwets-
bare groepen.
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Regio
391.000 inwoners 
165.000 banen

Dichtheid van 
werkgelegenheid
Dichtheid van banen, r=800m, 
per 100x100m cel

   <1.000

   1.000-2.700

   2.700-6.000

   6.000-12.000

   >12.000
Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten, 
Vereniging Deltametropool, Noord-Holland, 
CRa & IenM, (2012); CBS (2018); TOP10NL 
(2019)

Procentuele toe- of afname 
aantal inwoners en banen 
per gemeente 2008-2018
Het aantal banen in Achterhoek 
is de afgelopen 10 jaar licht 
toegenomen. Tegelijkertijd is het 
aantal inwoners in de regio licht 
gekrompen (-1.200). Een goede 
strategie voor een krimpende en 
vergrijzende regio is het cluste-
ren van voorzieningen onder één 
dak en door in de directe omge-
ving van stations voorzieningen 
én nieuwe woningen (vooral 
voor jongeren en ouderen) te 
concentreren.

   % toename inwoners

   % toename banen

Bron: CBS

https://www.uu.nl/onderzoek/instituties-voor-open-samenlevingen/brede-welvaartsindicator
https://www.uu.nl/onderzoek/instituties-voor-open-samenlevingen/brede-welvaartsindicator
https://www.uu.nl/onderzoek/instituties-voor-open-samenlevingen/brede-welvaartsindicator
https://www.uu.nl/onderzoek/instituties-voor-open-samenlevingen/brede-welvaartsindicator
https://www.uu.nl/onderzoek/instituties-voor-open-samenlevingen/brede-welvaartsindicator


Massa
De Achterhoek presteert qua 
economische groei gemiddeld in 
Nederland en heeft een iets lagere 
werkloosheid. De regio heeft zich 
economisch vooral gespecialiseerd 
in landbouw.10 

Daarnaast telt de Achterhoek 
‘verborgen kampioenen’: sterk 
gespecialiseerde bedrijven die bij 
het grote publiek relatief onbekend 
zijn, maar qua technologische in-
novatie tot de wereldtop behoren. 
Ze zijn vooral actief in de smart 
industry: industriële bedrijvigheid 
waarin product  en procesin-
novatie, ketenintegratie en ICT 
belangrijk zijn.11 

De regio heeft iets meer dan de 
helft van de inwoners in de U10 
regio en Arnhem-Nijmegen, bijna 
400.000.

Diversiteit
Er is ten opzichte van de meer 
verstedelijkte delen van Nederland 
minder diversiteit aan inwoners, 
bedrijven en voorzieningen in de 
Achterhoek. De vergrijzing is in de 
Achterhoek sneller een probleem 
dan in bijvoorbeeld Arnhem. Land-
schappelijk is er juist veel variatie, 
waardoor naast landbouw ook 
recreatie veel potentie heeft. Door 
haar onderscheidende kwaliteiten 
binnen Nederland is de Achter-
hoek een steeds aantrekkelijkere 
woonplek voor pensionado's en 
pendelaars naar de Randstad en 
grotere steden. Er is zelfs een gen-
trification van het landelijk gebied 
waarneembaar.12 

Uitwisseling
De verbindingen met Arnhem, 
Deventer en Zutphen zijn redelijk, 
waardoor uitwisseling mogelijk 
is. De ligging nabij Duitsland 
wordt sociaal-economisch weinig 
benut, mede door het ontbreken 
van massa, hotspots en goede 
verbindingen aan de andere kant 
van de grens. 

Massa
De regio Achterhoek is niet erg 
goed voorzien van werkgelegen-
heid, voor iedere potentiële werk-
nemer is 0,7 baan beschikbaar13. 
Daarnaast beschikt de regio maar 
matig over zorg- en onderwijsvoor-
zieningen, die zijn vooral buiten de 
regio te vinden in Arnhem, Deven-
ter en Enschede. MBO onderwijs 
is geconcentreerd in Doetinchem, 
terwijl men voor hoger onderwijs 
grotendeels op de buurregio’s is 
aangewezen (Doetinchem heeft 
ook één HBO instelling). Zutphen 
heeft voor de maat van de stad erg 
weinig onderwijs (geen tertiair 
onderwijs). Dit geeft aan dat het in 
de Achterhoek al heel gebruike-
lijk is om voor een opleiding te 
reizen naar bijvoorbeeld Deventer, 
Enschede of Arnhem.

Diversiteit
De variatie in werk en regiona-
le voorzieningen is behoorlijk 
goed, maar voor bovenregionale 
voorzieningen en economische 
hotspots is men afhankelijk van 
andere regio’s.

Uitwisseling
De grootste kernen zijn behoorlijk 
goed verbonden door een trein-
verbinding. Vooral in de zuidelijk 
lijn (Arnhem-Winterswijk) is 
recent nog geïnvesteerd. Hogere 
frequenties op de lijn zouden van 
het OV echt een ruggengraat van 
de regio kunnen maken, geholpen 
door realiseren van voorzieningen, 
woningen en concentraties van 
werkgelegenheid nabij de stations. 
Deze betere verbindingen facilite-
ren tevens de mogelijkheid tot het 
volgen van stages en opleidingen, 
en het aantrekken van vers bloed 
van buiten. 

10 ING, Factsheet 
Achterhoek

11 ESD, Regioplan, 
IHS en Atelier 
Tordoir, Werk-
document De 
Kracht van Oost 
Nederland, een 
economisch 
geografische 
analyse: 
Amsterdam, Den 
Haag, Enschede, 
Nijmegen, 
Rotterdam en 
Utrecht (2017)

12 Uit lopend 
onderzoek Evert 
Meijers voor 
Kracht van Oost 
2.0

Economische excellentie

Kansengelijkheid
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13 CBS, Regionale 
Kerncijfers 2018 
inwoners 15-65 
jaar versus banen 
van werknemers, 
top 3 banen per 
inwoner (15-65): 
 
Doetinchem: 0,93 
Oost Gelre: 0,85 
Montferland: 0,73

Ruimtelijk-economische 
structuur
Aantal banen per inwoner 15-65 
jaar per wijk, binnen 5 km

   <0,25

   0,25-0,75

   0,75-1,50

   1,50-4

   >4

   bedrijventerrein
Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten, 
Vereniging Deltametropool, Noord-Holland, 
CRa & IenM (2012); CBS,(2018); TOP10NL 
(2019); De Kracht van Oost Nederland (2017)

Bereikbaarheid onderwijs 
met het OV
OV-bereikbaarheidsindex

   zeer slecht

   slecht

   matig

   voldoende

   goed

   zeer goed

 wo hbo mbo
   sterk
   gemiddeld
   zwak

Bronnen: DUO (2020); TOP10NL (2019); 
PTAL, Vereniging Deltametropool (2018) 

binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score

lage PTAL-score

Gemiddeld

Zwak

binnen 800m van treinstation

Bronnen: DUO, 2020; TOP10NL, 2019; PTAL  score 
(Vereniging Deltametropool, 2018)

Bereikbaarheidscriteria onderwijs
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 800m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

OV-bereikbaarheid onderwijs

OV-bereikbaarheid en type instelling

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO    HBO   MBO

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

HOV Netwerk
Light rail
Spoorwegen

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen:  TOP10NL, 2019; PTAL  score (Vereniging Deltametropool, 
2018); Gemeente Utrecht, 2020; Ruimtelijke economisch koers U10, 2017

Bereikbaarheidscriteria economische hotspots
Sterk: binnen 800m van treinstation

binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score

Zwak: lage PTAL-score

lage PTAL-score

Specialisatie en OV-bereikbaarheid 
economische hotspots

[Utrecht]

OV-bereikbaarheid per hotspot

Sterk Sterk

Gemiddeld

Zwak

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

IT Business Netwerk Skillcity
ICT Onderwijs

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen: TOP10NL, 2019; PTAL  score (Vereniging Deltametropool, 
2018);  Brochure Hotspot Energy, Gemeente Arnhem, 2018; 
Trendrapportage economie, Gemeente Arnhem, 2017

Bereikbaarheidscriteria economische hotspots
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 500m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

Specialisatie en OV-bereikbaarheid 
economische hotspots

[Arnhem]

OV-bereikbaarheid per hotspot

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m)

OV-bereikbaarheidsindex

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); CBS, 
2018, TOP10NL, 2019

Dichtheid van werkgelegenheid

< 1000
1000 - 2700
2700 - 6000
6000 - 12000
> 12000

Spoorwegen
HOV Netwerk
Tram
Snelweg

Werkgelegenheid 
(banendichtheid, r=800m, 100x100m cel) 

Bronnen: OpenStreetMap, 2017

Ruimtelijke structuur hotspot

Huisvesting
Universitair medisch centrum
Bedrijven
Onderwijs
Mix: onderwijs/bedrijven/horeca/winkels
Overig

Fietspad
Voetpad
Plein

Tramhalte

Bushalte

Functiemix

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); 

5km gemeten vanuit hart van de buurt

< 70000
70000 - 100000
100000 - 150000
15000 - 180000
> 180000

Aantal banen binnen 5km

Toegang tot werk
vanuit kwetsbare buurten

Bronnen: Informatiesysteem Knooppunten (Vereniging 
Deltametropool, Noord-Holland, CRa & IenM, 2012); 
CBS, 2018, TOP10NL, 2019; De Kracht van Oost 
Nederland, 2017)

5km gemeten vanuit hart van de buurt

< 0,25
0,25 - 0,75
0,75 - 1,5
1,5 - 4,0
> 4,0

Aantal banen per inwoner binnen de wijk,

Ruimtelijk-economische
structuur Achterhoek

Bedrijventerrein

‘Verborgen kampioenen’
smart industries Achterhoek

Bronnen: ESRI, 2015; TOP10NL, 2019; PTAL  score 
(Vereniging Deltametropool, 2018)

Bereikbaarheidscriteria zorg
Sterk: binnen 800m van treinstation
Gemiddeld: binnen 800m van tramhalte + hoge PTAL-score
Zwak: lage PTAL-score

OV-bereikbaarheid zorg

OV-bereikbaarheid ziekenhuizen

Sterk

Gemiddeld

Zwak

zeer slecht
slecht
matig
voldoende
goed
zeer goed

invloedsgebied trein (800m) 
invloedsgebied tram (500m)

HOV Netwerk
Light rail
Spoorwegen

OV-bereikbaarheidsindex

(2018); CBS buurtgegevens (2018); GoogleMaps 
routeplanner (2020)

Toegangscriteria (reistijd)
Sterk: 3x mbo in 20 min + 1x hbo/wo in 30 min
Gemiddeld: 3x mbo in 20 min of 1x hbo/wo in 30 min 
Zwak: geen mbo in 20 min en geen hbo/wo in 30 min 

Toegang tot onderwijs met OV
vanuit kwetsbare buurten

Toegang tot onderwijs vanuit kwetsbare buurt 

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO

HBO   

MBO
(2018); CBS buurtgegevens (2018); GoogleMaps 
routeplanner (2020)

Toegangscriteria (afstand + OV-reistijd)
Sterk: 3 of meer ziekenhuizen binnen 5km + universitair 
ziekenhuis (UMC Utrecht) in 30min
Gemiddeld: 3 of meer ziekenhuizen binnen 5km
Zwak: minder dan 3 ziekenhuizen binnen 5km

Toegang tot zorg
vanuit kwetsbare buurten

Toegang tot ziekenhuizen  vanuit kwetsbare buurt 

Sterk

Gemiddeld

Zwak

WO

 

0 

00 

00 

62 

binnen 800m van treinstation
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https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/jouw-provincie/regios-met-elkaar-vergeleken/factsheets-regio/factsheet-achterhoek.html 
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/jouw-provincie/regios-met-elkaar-vergeleken/factsheets-regio/factsheet-achterhoek.html 
http://regiozwolle.info/wp-content/uploads/2017/02/170120_eindversie_dec2016KVOwerkdoc.pdf
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http://regiozwolle.info/wp-content/uploads/2017/02/170120_eindversie_dec2016KVOwerkdoc.pdf
http://regiozwolle.info/wp-content/uploads/2017/02/170120_eindversie_dec2016KVOwerkdoc.pdf


Traditie ruimtelijke condities creëren

Theorie 
Ruimtelijke 
Economie

Praktijk

Theorie 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling

Clustering en 
spreiding in de 
Nederlandse 
planningstraditie 
Ruimtelijk beleid beïn-
vloedt al lang de condi-
ties waarin mensen in 
ons land gedijen. Welke 
sociaal-economische 
ideeën ging hieraan voor-
af en hoe pakten ze uit in 
de praktijk?

Economische excellentie
Tussen circa 1930 en 1980 vonden 
modernisme en fordisme elkaar 
in ruimtelijk-economisch beleid 
gericht op ‘gebundelde deconcen-
tratie’. Door ‘overloop’ te geleiden 
naar groei- en industriekernen 
(Perroux) werden grote concentra-
tie vermeden en kregen alle regio’s 
kansen voor ontwikkeling. Met de 
deregulering en opkomst van de 
globale kenniseconomie, na de 
oliecrisis van de jaren 1970, kwam 
de nadruk te liggen op nabijheid en 
massa, om van agglomeratievoor-
delen te genieten en om netwerken 
tussen mensen en bedrijven op te 
bouwen. In navolging van Porter 
in de jaren 1990 bevorderde men 
gespecialiseerde concentraties van 
bedrijven, ingebed in stedelijke 
regio’s met (kennis)infrastructuur. 
Men greep terug naar het werk 
van Marshall, een eeuw eerder, 
over de voordelen van nabijheid in 
productiemilieus.

Na kritiek op de vele concepten 
voor campussen en ‘valleys’, die 
niet zomaar van bovenaf maakbaar 
bleken, kwam meer nadruk te 
liggen op brede vestigingsvoor-
waarden, bereikbaarheid en het 
stimuleren van specifieke (top)
sectoren. De beleidsaandacht voor 
de stedelijke regio wordt versterkt 
door consensus over het belang 
van sterke en diverse stedelijke 
economieën, met bijbehorende so-
ciaal-culturele omgevingsfactoren 
voor ondernemerschap en innova-
tie (Glaeser, Hall, Jacobs, Krugman 
e.a.). Dit verklaart mede de huidige 
aandacht voor ‘ecosystemen’ 
naast voor sectorale clusters en de 
investeringen in knooppunten en 
campusmilieus. Voorbeelden zijn 
de sleutelprojecten rond stations 
en Brainport Eindhoven. Behalve 
het infrastructuurbeleid, zoals 
REOS en MIRT, is sinds 2010 amper 
ruimtelijk-economisch Rijksbeleid 
gevoerd.
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Woningwet

Welvaartsplan
Noord-Brabant:

industriespreiding

Kansengelijkheid
De modernistische planning en 
de Nederlandse industriepoli-
tiek hadden ook een duidelijke 
sociale agenda. Geinspireerd op 
de tuinstadconcepten van o.a. 
Ebenezer Howard stond steeds het 
evenwicht tussen productiviteit 
en leefbaarheid centraal, met een 
evenwicht tussen clustering en 
spreiding: snel (op de fiets of per 
tram) naar het werk kunnen, maar 
wel kunnen wonen in een schone 
groene omgeving met licht, lucht, 
ruimte en voorzieningen. 

De woningwet uit 1901 legde de 
basis voor de woningcorporaties. 
Tijdens de wederopbouw speelde 
men met de ‘wijkgedachte’ (Van 
Tijen e.a.) in o.a. Rotterdam 
Pendrecht. In deze ‘stempelsteden-
bouw’ heeft iedere buurt een eigen 
mix van woningtypen en voorzie-
ningen, zoals school, winkeltjes en 
zorgcentrum. 

Aan het eind van de jaren 1950 
wilde het Rijk actief de hardnek-
kige werkloosheid in bepaalde 
landsdelen aanpakken door 
spreiding van de industrie. Het idee 
was dat arbeiders vanuit iedere 
woonkern eenvoudig werk konden 
bereiken. Later experimenteerde 
men met het spreiden van over-
heidsinstellingen over het land. Dit 
leidde tot beperkt succes en vanaf 
de jaren 1980 werd het genereren 
van werk meer overgelaten aan de 
markt. In de woonomgeving werd 
stadsvernieuwing gecombineerd 
met volkshuisvestingsprojecten en 
stimuleren van eigen woningbezit 
door hypotheekrenteaftrek. Soms 
zijn er directe Rijksinvesteringen 
zoals in de aanpak van Rotter-
dam-Zuid. Deze aanpak omvat het 
creëren van meer massa (stedelijke 
verdichting), meer diversiteit (aan-
trekken van hoger opgeleiden door 
andere woningtypes) en goede 
verbindingen (een nieuwe brug).

Het vervolg: de Nationale 
Omgevingsvisie
De NOVI stelt het ruimtelijk con-
centreren, mengen en verbinden 
opnieuw centraal, niet alleen 
vanwege de kwaliteiten die het 
oplevert, maar vooral ook als 
antwoord op de doelstelling in 
2050 CO2-neutraal en circulair 
te worden, vanuit het gebrek aan 
ruimte die het onmogelijk maakt 
om opgaven ruimtelijk los van 
elkaar te adresseren. Het samen 
ontwikkelen van economie en 
leefbaarheid (vooral ook voor 
kwetsbare groepen) wordt veel-
vuldig genoemd in de NOVI. We 
kunnen hierbij voortbouwen op 
de rijke Nederlandse plannings-
traditie.

 > Lees meer over 
deze tijdlijn op 
de website van 
Vereniging  
Deltametropool
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