
Verstedelijking  
en suburbaniteit 

Vanaf 1970 werden de groeikernen 
gebouwd, rond oude dorpskernen of vanuit 
het niets. Er is vaak weinig waardering 
voor deze steden. Te weinig stedelijk en te 
eenvormig.  Nu hebben deze steden zeker 
problemen, maar ze bieden ook prima 
woonmilieus waar velen naar tevredenheid 
wonen. 

In een tijd waarin de oudere steden  
met hun voorzieningencentra meer dan 
ooit in trek zijn ontstaat het beeld dat de 
suburbane stad op geen enkele wijze kan 
concurreren met deze oude steden. Maar 
is dat wel een zinvolle vergelijking? Moeten 
we niet op zoek naar een eigen suburbane 
stedelijkheid, waarin we proberen de 
tegenstelling tussen stad en suburb op te 
heffen en beiden te versterken?

Waar ligt de toekomst voor de nieuwe stad 
en welke mogelijkheden hebben lokale 
over  heden, maatschappelijke organisaties 
en ontwerpers om die toekomst vorm te 
geven?
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Inzet van het 
programma

deNIEUWE-STEDENstudies zoekt naar 
de kenmerken van een aantrekkelijke 
suburbane stad. Hoe kunnen we met 
ruimtelijk beleid de leefomgeving en de 
woonkwaliteit verbeteren? Welke sociaal-
economische maatregelen zorgen voor een 
vitale stad? Welke stedelijke voorzieningen 
zijn er nodig?

De groeikern is een onvoltooid project: 
het groeikernenbeleid heeft geleid tot 
compacte suburbane steden van redelijk 
goede kwaliteit. Een aantal zaken is 
echter minder geslaagd als gevolg van 
de grootschalige en gestandaardiseerde 
uitvoering (zoals de eenzijdige 
woningvoorraad) en het feit dat het denken 
over de verstedelijking is blijven steken in 
de vormgeving van uitbreidingswijken. De 
woningopgave is in de ontwikkeling van de 
groeikernen altijd (te) dominant geweest. 
De sprong naar de nieuwe stad is niet 
gemaakt.

Thema’s van  
deNIEUWE-STEDENstudies

o  Onderzoek naar de sterkten en zwakten 
in sociaal en ruimtelijk opzicht.

o  Verbetering op verschillende 
schaalniveaus van het groen en het 
publiek domein.

o  Transformatie en vernieuwing van 
bestaande woningbouw.

o  Differentiatie in woonmilieus.
o  Hoe werkt de regio? Een nieuwe 

verhouding tussen groeikern en 
metropool.

o  Belemmeringen en kansen voor 
economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid.

o  Welke stedelijke voorzieningen zijn 
nodig?

o  Sociale versterking en onderkennen van 
de vitaliteit in de stad.

o  Aanboren van potenties in de stad door 
zelforganisatie.

o  Welke concrete mogelijkheden hebben 
‘we’ voor beleid en actie?



Ivan Nio – Lezing  
Spanning tussen suburbaniteit  
en stedelijkheid
Wat was de inzet bij de groeikernen, wat 
heeft die opgeleverd en welke verschillende 
richtingen zien de diverse steden voor hun 
toekomst? Van een gemeenschappelijke 
geschiedenis naar een verschillende 
toekomst. De nieuwe steden hebben te 
maken met de spanningsverhouding tussen 
suburbaniteit en stedelijkheid en dat 
bepaalt hun identiteit. Bestuur en bewoners 
hanteren daarbij vaak verschillende 
begrippen. Hoe zijn suburbaniteit en 
stedelijkheid blijvend te combineren? Welke 
opgaven liggen er? Welke lessen zijn er te 
trekken uit Britse New Towns en Franse 
Villes Nouvelles? 

Ivan Nio is sociaal geograaf, zelfstandig 
onderzoeker en verbonden aan de UvA en het 
International New Town Institute.

Like Bijlsma – Lezing
Versterking publiek domein
Na de transformatie van de vroeg-
naoorlogse wijken richt de aandacht 
zich op de steden en wijken van de 
jaren jaren zeventig en tachtig. Hoe 
vernieuwen en versterken we met name 
het publiek domein op de verschillende 
schaalniveaus van buurt, wijk en stad; denk 
bijvoorbeeld aan de groenstructuren en de 
voorzieningenclusters. 

Like Bijlsma studeerde architectuur en 
economische geografie. Zij werkt als 
onderzoeker voor het PBL en is medeoprichter 
van het ontwerpbureau SUBoffice.

Excursies naar keuze in Nieuwegein:
o  Nieuwe stadscentrum
o  Groepswonen-project

Hans Vermeulen – Lezing 
Transformatie van woonmilieus
Voortborduren op het bestaande. 
Transformatie in overleg met bewoners. 
Nieuwe doelgroepen vragen ook in de 
groeikernen om nieuwe typologieën. 
Meer woningdifferentiatie om toekomst-
bestendige wijken te maken kan ook zonder 
sloop en met behoud van bestaande 
kwaliteiten. Aan de hand van een 
groepswonen-project uit de jaren zeventig 
in Nieuwegein en een project uit de jaren 
tachtig uit Almere. 

Hans Vermeulen is architect en partner 
van DUS Architects.

 

Identiteit en versterking 
van de suburbane stad

Dag 1: 11 juni, 
Nieuwegein
 

deNIEUWE-STEDENstudies

Gerard Marlet – Lezing 
Kan de groeikern de concurrentie aan?
Op de woningmarkt is de positie van de 
nieuwe steden niet los te zien van de relatie 
tot de nabijgelegen oude steden. Is er 
een eigen en onderscheidende rol voor de 
groeikernen weggelegd? In puur stedelijk 
wonen zijn ze niet concurrerend met de 
nabijgelegen grotere en oudere steden. 
De ‘groene’ kwaliteit is aanwezig, maar 
welke sociaal-culturele en economische 
kwaliteiten zijn nodig om deze steden 
aantrekkelijk te houden en maken? 
Kijken we plaatselijk of regionaal naar de 
arbeidsmarkt? 

Gerard Marlet is ruimtelijk-economisch 
onderzoeker, directeur van de ‘Atlas voor 
gemeenten’ en auteur van o.a.  
‘De aantrekkelijke stad’. 

Arnold Reijndorp – Lezing 
Een veerkrachtige stad
Als geen andere steden zijn groeikernen 
en buitenwijken het gevolg van top-
downplanning. Maar een veerkrachtige 
stedelijke samenleving ontstaat pas als 
het potentieel aan energie in de stad wordt 
aangeboord. Hoe maken we het succes 
van de groeikern tot een publieke zaak, 
tot een belang dat de samenwerking van 
overheid en private partijen overstijgt en 
bewoners, ondernemers en gebruikers een 
wezenlijke rol geeft? De nieuwe steden zijn 
bij uitstek de woon- en werkplaatsen van 
de middenklasse. Zij vertegenwoordigen 
een andere vorm van cultureel en sociaal 
kapitaal dan de hoger opgeleiden en de 
creatieve klasse die de ‘troeteldoelgroep’ 

vormen van de grote steden. Zij zijn 
essentieel voor het functioneren en 
de veerkracht van de zogenaamde 
metropoolregio’s. Hoe kwetsbaar is  
deze groep? 

Arnold Reijndorp is zelfstandig onderzoeker en 
bijzonder hoogleraar sociaaleconomische  en 
ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke 
gebieden aan de UvA.

Joost Beunderman – Lezing 
Ruimte voor bottom-up
Hoe werkt organische ontwikkeling 
en hoe faciliteer en stimuleer je als 
overheid bottom-upbewegingen die zich 
in de publieke sfeer manifesteren? Hoe 
organiseren we dat, kleinschaliger en met 
minder sturing van boven, maar wat is dan 
de rol van overheid en maatschappelijke 
organisaties? Op zoek naar nieuwe 
ontwikkelings- en organisatiemodellen voor 
de suburbane wijken en de nieuwe steden. 

Joost Beunderman is als stadsgeograaf 
verbonden aan het strategie- en ontwerpbureau 
00:/ in Londen. Hij is medeauteur van het 
‘Compendium for the Civic Economy’.

Uitwisseling deelnemers  
en onderzoekers
Arnold Reijndorp, Like Bijlsma, Ivan Nio 
en Joost Beunderman formuleren samen 
met de deelnemers de prioriteitenlijst. 
Waar en op welke wijze kunnen overheid, 
maatschappelijke organisaties, bewoners 
en ontwerpers invloed uitoefenen op de 
toekomst van de suburbane stad? 

Afsluiting

Nieuwe posities in  
de regio en in de stad

Dag 2: 10 september,  
Zoetermeer
 



deNIEUWE-STEDENstudies

Informatie en 
inschrijven 

Doel en doelgroep 

Aanmelden
www.trancity.nl/NieuweStedenStudies

Informatie en contact
Marit Geluk, International New Town 
Institute, m.geluk@newtowninstitute.org   
Simon Franke, Trancity, 
sfranke@trancity.nl, 023–5324144

Data en locaties

Dinsdag 11 juni 2013, 09.30–16.30 uur 
Nieuwegein (Twee excursies naar keuze)

Dinsdag  10 september 2013  
09.30–16.30 uur Zoetermeer (Bezoek 
tentoonstelling ‘Utopie Zoetermeer’)

Na uw aanmelding ontvangt u nog het  
adres van de precieze locaties in 
Nieuwegein en Zoetermeer. 

Kosten
Voor twee dagen € 500,00 (exclusief btw), 
inclusief consumpties en lunch. U kunt ook 
aanmelden voor één van beide dagen, dan 
betaalt u € 295,00 (exclusief btw). 

Annuleren
Tot twee weken voor aanvang kunt u gratis 
annuleren, daarna betaalt u de helft van 
het inschrijfgeld. Mocht u onverwacht 
verhinderd zijn, dan kunt u altijd een collega 
uw plaats laten innemen. Meld dit van 
tevoren bij de organisatie.

Redactie
Het programma is samengesteld door de 
redactie die bestaat uit Like Bijlsma, Simon 
Franke, Marit Geluk, Ivan Nio, Michelle 
Provoost en Arnold Reijndorp.

Het is in de eerste plaats een programma 
met kennisoverdracht, maar vertaling van 
die kennis naar toepasbaar handelen in de 
praktijk is nadrukkelijk een onderdeel na 
elke lezing. Aan het einde van de tweede 
dag wordt gemeenschappelijk geformuleerd 
waar beleid, onderzoek en bottom-up-
initiatief daadwerkelijk op kunnen ingrijpen 
ter verbetering van ruimtelijke en sociale 
problemen. 

Het programma richt zich op deelnemers 
die werken in en aan de groeikernen: lokale 
overheid natuurlijk, maar ook professionals  
die werken in maatschappelijke organisaties 
(corporatie, mkb, welzijn, onderwijs en 
cultuur) en uiteraard ruimtelijk ontwerpers.

Maar er zijn meer steden (met stadsdelen, 
Vinex en vroeg-naoorlogs) die een 
vergelijkbare geschiedenis en hedendaagse 
problematiek kennen en waar ook gezocht 
wordt naar een stedelijke suburbaniteit. 
Ook voor deelnemers uit die steden is dit 
een zeer relevant programma.

Publicaties
 

Nieuwe Steden in de Randstad
Verstedelijking en suburbaniteit
Arnold Reijndorp / Like Bijlsma / Ivan Nio / 
Ries van der Wouden

Dit rapport van het Planbureau voor de 
Leefomgeving onderzoekt de positie van 
de groeikern binnen de verschillende 
schaalniveaus van het nationale ruimtelijk 
beleid, zoals de recentelijk gelanceerde 
‘metropoolregio’. 

Atlas Nieuwe Steden
De verstedelijking van de groeikernen
Arnold Reijndorp / Like Bijlsma / Ivan Nio
Foto’s: Theo Baart

Ontspannen wonen in het groen, dichtbij 
voorzieningen als ziekenhuizen, scholen, 
werkgelegenheid en cultuur. Dat waren de 
uitgangspunten voor de nieuwe steden. 
De meest kenmerkende zijn Almere, 
Capelle aan den IJssel, Haarlemmermeer, 
Houten, Lelystad, Nieuwegein, 
Purmerend, Spijkenisse en Zoetermeer.  
De geschiedenis, de huidige situatie en de 
toekomst van deze planmatig gevormde 
steden zijn in dit boek samengebracht.

Ontwerp: Coppens Alberts 
Paperback, 360 pagina’s, € 29,50
ISBN 978-90-78088-62-2

Met steun van het stimuleringsfonds  
creatieve industrie

De studiedagen zijn mede gebaseerd op 
deze recente publicaties. Het PBL-rapport 
kunt u downloaden via http://www.pbl.nl/
publicaties/2012/nieuwe-steden-in-de-
randstad 

Bij uw aanmelding voor de studiedagen kunt 
u tegelijk het boek ‘Atlas Nieuwe Steden’  
bestellen. U kunt natuurlijk het boek ook 
bestellen zonder naar de studiedagen te 
komen via www.trancity.nl/publicaties. 
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Ontspannen wonen in het groen, dichtbij 
voorzieningen als ziekenhuizen, scholen, 
werkgelegenheid en cultuur. Dat waren de 
uitgangspunten voor de nieuwe steden die vanaf 
1970 werden gebouwd, rond oude dorpskernen of 
vanuit het niets. De meest kenmerkende nieuwe 
steden zijn Almere, Capelle aan den IJssel, 
Haarlemmermeer, Houten, Lelystad, 
Nieuwegein, Purmerend, Spijkenisse en 
Zoetermeer. De geschiedenis, de huidige situatie 
en de toekomst van deze planmatig gevormde 
steden zijn in dit boek samengebracht.
 
Buitenstaanders hebben vaak weinig waardering 
voor deze steden. Ze missen stedelijkheid,  
zijn eenvormig en inmiddels al weer ver ouderd.  
Ze zijn soms groter dan de oudere middelgrote 
steden in de omgeving, maar steken daarbij 
schraal af. De Atlas nuanceert dat beeld en gaat 
niet uit van wat deze steden niet zijn en niet 
zullen worden, maar toont de kwaliteiten die 
bijdragen aan een nieuwe, attractieve suburbane 
stedelijkheid. De nieuwe steden zijn pas veertig  
tot vijftig jaar oud. Die korte geschiedenis heeft 
hen gevormd en bepaalt mede hun toekomst.  
Ze zijn nog onvoltooid, maar geen enkele stad  
is ooit af. Alleen een positieve omgang met het 
eigen verleden biedt een perspectief om het 
project van de nieuwe stad voort te zetten. Uit 
de ontwikkeling van de nieuwe steden zijn lessen 
te trekken voor de actuele stedenbouwkundige 
opgaven in Nederland.

 Atlas 
Nieuwe 
 Steden
De verstedelijking  
van de groeikernen

Arnold Reijndorp 
Like Bijlsma
Ivan Nio  

Theo Baart  fotografie
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trancityxvaliz, over de stad, stedelijke ontwikkeling en het publiek domein 
I.s.m. International New Town Institute
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