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NETWERKSTAD IN REGIONALE KRIMPGEBIEDEN

VOORWOORD
Voor u ligt het eindrapport van mijn onderzoek naar een strategie om de
leefbaarheid in regionale krimpgebieden te behouden. Dit onderzoek heb ik in het
kader van mijn afstuderen aan de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft gedaan.
Met dit afstudeerproject sluit ik mijn studie aan de faculteit Bouwkunde af.
Na decennia van bevolkingsgroei is bevolkingsdaling een thema waar we in
Nederland nog niet overal aan gewend zijn. Een thema dat nauw verbonden
is met de leefomgeving en daarbij met de stedenbouwkundige praktijk. In
dit afstudeeronderzoek heb ik een regionale strategie ontwikkeld om met
demografische krimp om te gaan. Daarbij is het planningsconcept netwerkstad
ingezet als strategie om de leefbaarheid in de Achterhoek te behouden.
Ik hoop dat dit afstudeerproject bijdraagt aan het besef dat het nu noodzakelijk is
om de (toekomstige) krimpproblematiek in regionaal verband op te gaan pakken.
Daarbij hoop ik voor bestuurders in de Achterhoek handvaten aan te reiken om
mee verder te gaan bij het begeleiden van demografische krimp.
Graag wil ik iedereen bedanken die direct en indirect een bijdrage heeft geleverd
aan mijn afstudeerproject. Allereerst natuurlijk mijn mentoren, Herman Rosenboom,
Henco Bekkering en Maaike Gudde voor hun begeleiding en vertrouwen. De
kritische vragen en aanwijzingen hebben ervoor gezorgd dat ik iedere keer in
mijn proces een stap verder kwam. Daarnaast wil ik Atelier Rijksbouwmeester
bedanken voor de mogelijkheid om bij hen mijn stage te kunnen doen. Ik heb
deze tijd als ontzettend leerzaam en plezierig ervaren. Ook wil ik Atelier PRO, de
Gemeetne Bronckhorst, SAB, alle experts en betrokken met wie ik gesproken heb
bedanken voor de kennis en tips. Tot slot nog een dankwoord voor Hens, voor
zijn kritische blik, hulp en vertrouwen, mijn ouders & Harm voor de support en het
nalezen van dit rapport, Gerrit, Liset en Alexandra voor het corrigeren en nalezen
en vrienden voor de motivatie en belangstelling.

Janneke Rutgers
Delft, januari 2013
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LEESWIJZER
Dit rapport geeft een overzicht van mijn afstudeerproject gedurende 12 maanden.
Direct na deze leeswijzer volgt de begrippenlijst. In deze begrippenlijst zullen
de belangrijkste begrippen die terug komen in de onderzoeksvragen van dit
afstudeerproject kort toegelicht worden.
In de introductie komt de aanpak van dit afstudeeronderzoek aan de orde. Hierin
worden het probleemveld en de probleemstelling beschreven. Ook komen het
doel van het afstudeerproject, de onderzoeksvragen en het methodologisch
kader aan de orde. Tot slot zullen hierin ook de relevantie, de ethiek en de planning
toegelicht worden.
Na de introductie volgt het theoretisch kader van dit onderzoek. Hierin wordt
het planningsconcept netwerkstad gerelateerd aan demografische krimp. De
bruikbaarheid van het planningsconcept netwerkstad in tijden van demografische
krimp is hierin beschreven.
Het casestudy-onderzoek is het derde onderdeel van dit rapport. Na een
introductie zullen twee cases (Parstad Limburg & Regio West-Brabant) behandeld
worden.
In het vierde deel kom het strategisch plan voor de Achterhoek aan de orde. Op
drie verschillende schalen zullen de analyses, ontwerpdoelen, uitgangspunten en
ruimtelijke ingrepen toegelicht worden.
Tot slot volgt het onderdeel “Conclusie”. Hierin wordt er aandacht besteed aan
een conclusie, aanbevelingen, een evaluatie en een reflectie.
Alle kaarten afbeeld in dit rapport zijn georiënteerd met het noorden naar boven.
Mocht de oriëntatie anders zijn dan is dit aangegeven met een noordpijl.

Figuur 1
Windmolens bij Aalten
(Auteur, 2012)
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BEGRIPPENLIJST
Achterhoek
De Achterhoek is een COROP-gebied in het oosten van Nederland (aan de Duitse
grens), dat bestaat uit 11 aangrenzende gemeenten.
Condities
Critieria waaraan voldaan moet worden, onderverdeeld in ruimtelijke condities en
sturingscondities.
Demografische krimp
Dit staat voor bevolkingsdaling. Bevolkingsdaling wordt een probleem wanneer
er zich vier voorwaarden voordoen. Bevolkingsdaling wordt een probleem
als het zich regionaal voordoet, substantieel in omvang is, gepaard gaat met
huishoudensdaling en structureel van aard is (BZK, 2009).
Leefbaarheid
Leefbaarheid gaat over hoe mensen de samenstelling van de bevolking in hun
buurt waarderen, over hoe veilig men de buurt vindt, over hoeveel overlast en
hinder men ervaart, over de kwaliteit van de woningvoorraad, over voorzieningen
in de buurt en over de kwaliteit van de publieke ruimte (BZK, 2012)
Netwerkstad
Het planningsconcept van de netwerkstad, werd in Nederland in de Vijfde Nota
Ruimtelijke ordening als beleid geïntroduceerd (Priemus, 2012). Dit concept stelt
onder andere dat een (stedelijk) netwerk beter functioneert wanneer knooppunten
elkaar aanvullen en wanneer knooppunten meervoudig met elkaar verbonden zijn.
In de Netwerkstad zijn drie lagen te drie lagen te onderscheiden, laag van
technisch netwerk, laag van productie en consumptie, laag van de huishoudens.
Soft planning
‘Soft planning’ houdt in dat flexibiliteit in bestuursgrenzen aan wordt genomen
om gebruiksgrenzen beter te respecteren. Het is een planningsmethode die
de realiteit van zachte ruimten – soft spaces – als uitgangspunt neemt: in de
ruimtelijke organisatie zijn gebieden niet meer hard te onderscheiden van andere
gebieden.

Figuur 2
Voormalig postkantoor
centrum Aalten
(Auteur, 2012)
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SAMENVATTING
Na decennia van bevolkingsgroei is bevolkingsdaling, ofwel demografische krimp,
is een verschijnsel dat steeds meer voorkomt in regionale gebieden in Nederland.
Dit is een onomkeerbaar proces. De problemen die krimp met zich mee brengen
hebben invloed op de leefbaarheid in deze gebieden. Deze gebieden worden
steeds dunner bevolkt maar het is vooral belangrijk voor de mensen die er blijven
wonen dat de leefbaarheid behouden blijft.
Het valt op dat veel gemeenten in Nederland de opgave om de leefbaarheid in het
gebied te behouden alleen voor eigen gemeente benaderen. Hierdoor ontstaat
er een concurrentie tussen de verschillende gemeenten die voornamelijk strijden
om dezelfde inwoners. Om de leefbaarheid van een gebied op peil te houden
lijkt samenwerking in krimpsituaties van essentieel belang. Gemeenten die elkaar
aanvullen in plaats van beconcurreren.
Een planningsconcept dat aansluit bij deze gedachte is dat van de netwerkstad.
De knooppunten (in dit geval de verschillende gemeentes) hebben niet de intentie
om elkaar te beconcurreren, maar vullen elkaar aan. Hierbij zijn de onderliggende
netwerken die de knooppunten met elkaar verbinden van essentieel belang.
De Achterhoek behoort tot een van de anticipeergebieden van Nederland. Dit
betent dat er nog geen sprake is van huishoudenskrimp maar dat deze er in de
komende jaren wel aanzit te komen.
In dit afstudeeronderzoek wordt verkend het planningsconcept van de netwerkstad
ingezet kan worden als strategie om regionale krimpgebieden leefbaar te houden.
Daarbij wordt de Achterhoek als plangebied gebruikt, waarbij het planningsoncept
toegepast is.
De hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek luidt: Onder welke condities kan het
planningsconcept van de netwerkstad ingezet worden om de Achterhoek leefbaar
te houden? Om deze vraag te beantwoorden is er een literatuurstudie gedaan
naar de bruikbaarheid van het planningsconcept netwerkstad in krimpgebieden.
Daarnaast is er een casestudy onderzoek gedaan naar Parkstad Limburg en
Regio West-Brabant. Door middel van interviews en het bestuderen van de
ruimtelijke plannen is hier meer inzicht verworven over de inrichtingsopgave en
de sturingsopgave in deze gebieden. Tot slot is er ook een analyse gedaan naar
de ontwerplocatie Achterhoek. Daarin is onderzocht welke ontwikkelingen zich
momenteel voordoen in dit anticipeergebied, dit is concluderend samengevat
in een SWOT. Deze studies hebben geleid tot een onderzoekskader voor het
ontwerp. Met behulp van dit onderzoekskader zijn een strategie en ontwerpdoelen
voor de Achterhoek opgesteld. Deze zijn leidend geweest voor de uiteindelijke
ruimtelijke ingrepen in dit gebied.
Concluderend kan gesteld worden dat de problematiek in regionale krimpgebieden
verminderd kan worden door het netwerkstad concept als planningsinstrument
te gebruiken. Dit concept kan op verschillende schaalniveaus nieuwe kansen en
mogelijkheden bieden voor actoren in het gebied. Door op regionaal schaalniveau
te gaan denken en daarbij uit te gaan van het feit dat niet alle kernen alle
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voorzieningen meer hebben, maar dat deze per knooppunt geclusterd kunnen
worden, hoeft er niet meer geconcurreerd te worden tussen gemeenten. Het is
essentieel voor de bruikbaarheid van het concept dat er op bestuurlijk niveau niet
meer wordt vastgehouden aan de strakke gebiedsgrenzen maar dat hierin een
zekere flexibiliteit wordt ingebouwd. De focus bij gemeenten kan zo veel meer
liggen op het creëren van kansen voor bewoners dan op concurrentie en daarmee
zou de krimpproblematiek kunnen afnemen.
Ter beantwoording aan de hoofdvraag zijn de condities geformuleerd waaronder
het planningsconcept netwerkstad ingezet kan worden in regionale krimpgebieden
in Nederland om de leefbaarheid te behouden. Deze condities luiden als volgt:
- vergaande bestuurlijke samenwerking
- toepassen van soft planning
- toepassen van mixed scanning
- creëren van bewustwording en urgentie
- in ogenschouw nemen van de specifieke lokale situatie
De genoemde condities gelden voor het inzetten van de netwerkstad in regionale
krimpgebieden. In dit afstudeeronderzoek is de netwerkstad specifiek ingezet op
de leefbaarheid in de Achterhoek te behouden. Daarom zijn er na aanleiding van
een uitgebreide analyse van dit gebied zijn de volgende ontwerpdoelen voor het
strategische plan voor de Achterhoek opgesteld:
Hoofdontwerpdoel:
- Kimpende en vergrijzende gebieden leefbaar houden
Overige ontwerpdoelen:
- Bereikbaarheid voor het woon-werk verkeer verbeteren
- De kwaliteit van het landschap op peil houden
- Toerisme aantrekken
- Meer verbindingen met Duitsland leggen
Gedurende het gehele proces van onderzoek, het opstellen van de ontwerpdoelen
en het toepassen daarvan, zijn de gedachte van het planningsconcept netwerkstad
en de voorwaarde tot gemeentelijke samenwerking in ogenschouw genomen.
Deze vormen dan ook de overkoepelende gedachte van de vijf ontwerpdoelen.
Door aan de bovengenoemde condities te voldoen en daarbij de genoemde
ontwerpdoelen te realiseren kan het planningsconcept netwerkstad ingezet
worden om de leefbaarheid in de Achterhoek te behouden.
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SUMMARY
At present, after decades of population growth, population decline (also known
as demographic shrinkage) is a phenomenon occurring in an increasing number
of regional areas in the Netherlands. This process is irreversible. The problems
caused by demographic shrinkage, greatly influence the quality of life. Certain
regional areas are expected to be sparsely populated in the future. For the
inhabitants of these areas, however, it remains important that the quality of life is
maintained.
It is remarkable that many municipalities in the Netherlands exclusively focus on
their own community, when approaching the task of maintaining quality of life.
As a result, competition rises between the different communities, whose targets
are principally the same inhabitants. To maintain the viability of these regional
areas when demographic shrinkage is undeniable, collaboration between the
municipalities seems crucial. Municipalities ought to complete each other as
opposed to compete with each other.
A planning concept that would suit this notion, is the concept of a network city.
The ‘key nodes’ (in this case the different municipalities) in the network do not
intend to compete with each other, but rather wish to complement each other.
The underlying infrastructure network connecting the key nodes is a fundamental
element.
The Achterhoek is one of the so-called ‘anticipate areas’ of the Netherlands,
meaning there is no decline in the number of households yet, but there will be
before long.
The aim of this graduate research project is to explore the conditions under which
the planning concept of a network city can be used as a strategy to maintain
viability of regional shrinking areas. The Achterhoek was chosen as the planning
area, where the planning concept was tested.
The main question of this graduate research paper is: What are the conditions
under which the planning concept of the network city can be used to maintain
the quality of life in the Achterhoek? To answer this question the literature was
searched for evidence on the efficiency of this planning concept in shrinking
areas. Secondary, case study research was conducted. The areas investigated
for this purpose were Parkstad Limburg (shrinking area) and Regio West-Brabant
(anticipate area). By means of interviews and investigation of the spatial plans, more
insight was gained into the spatial tasks and control tasks in these areas. Finally,
an analysis of the Achterhoek was carried out, in which the current developments
in this anticipate area were investigated. The results were summarized in a SWOT
analysis.
The aforementioned studies and their subsequent results, have provided a
framework for the design. The strategy and design goals for the Achterhoek were
prepared using this framework. In turn, the strategy and design goals were guiding
principles in determining the spatial interventions in the Achterhoek.
As a result, it is concluded that the network city concept can be used as an
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instrument to reduce problems caused by demographic shrinkage in regional
areas in the Netherlands. The concept can offer new chances and possibilities for
actors in the area. Thinking at a regional level is essential. Facilities will be clustered
together in key nodes, instead of being available in every separate community.
Embracing these notions, municipalities no longer have to compete with each
other. It is crucial that the government does not persist in wanting to hold onto
tight area boundaries. A certain amount of flexibility regarding these boundaries, is
essential to the usefulness of the concept. Consequently, municipalities will have
the opportunity to focus on creating chances for the inhabitants, thereby possibly
reducing the problems caused by demographic shrinkage.
In answer to the main research question, the terms that must be met are
formulated. These are the terms that must be met to implement the planning
concept of the network city in order to maintain the quality of life in the Achterhoek
These conditions are:
- extensive governmental cooperation
- apply of soft planning
- apply of mixed scanning
- creating awareness and urgency
- taking the specific local situation into consideration
The mentioned conditions are intended for the use of the planning concept of the
network city in regional shrinking areas. In this graduation project, the network city
is used to maintain the viability in the Achterhoek specifically. Therefor, the design
goals for the strategic plan for the Achterhoek are formulated after an extensive
analysis of this area. These design goals are as followed;
Main design goal:
-Maintain quality of life in shrinking and ageing areas
Secondary design goals:
-Improve infrastructure for commuter traffic
-Preserve the quality of the landscape
-Attract tourism
-Realize more connections with Germany
During the course of the research process, the establishment of the design goals
and their application, the ideas of the network city concept and the proposed
condition of municipal cooperation were borne in mind. As such, these overarching
ideas laid the foundation for the aforementioned design goals.
The quality of life in the Achterhoek can be maintained to use the planning concept
of the network city, under the conditions mentioned above and by realising the
mentioned design goals.
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DOETINCHEM

1. MOTIVATIE
Ondertussen kan het bijna niemand meer ontgaan zijn dat Nederland kampt
met de problemen rondom demografische krimp. Op 6 maart van dit jaar
publiceerde het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
in samenwerking met de gratis ochtendkrant Metro een middenkatern over dit
onderwerp. Ook ontkom je niet meer aan de city- en regiomarketing van de
verschillende krimpgebieden in Nederland. Campagnes als ‘er gaat niets boven
Groningen’ en ‘Zuid Limburg, bright site of life’ werden landelijk gelanceerd om
nieuwe inwoners vanuit heel Nederland naar het gebied te trekken.
Niet alleen voor regionale gebieden werden deze campagnes gemaakt. Ook
gemeenten binnen de krimp- of de zogenoemde anticipeergebieden in Nederland
maken campagne om nieuwe inwoners te trekken. Dit was ook het geval in de
het dorp Aalten, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Een nieuwe woonwijk
aan de rand van het dorp wordt onder de naam Kobus2 gelanceerd en beoogd
nieuwe inwoners te trekken. Dit vond ik erg opvallend want ook in Aalten zijn de
problemen rondom krimp steeds meer zichtbaar. De dichtgespijkerde woning op
de voorkant van dit rapport in het centrum van het Achterhoekse dorp is hier een
schrijnend voorbeeld van.
De concurrentie om het trekken van inwoners is een van de voorbeelden van
concurrentie tussen gemeenten in regionale krimpgebieden. De gemeenten lijken
de problemen rondom krimp alleen voor hun eigen gemeente te willen oplossen.
Maar of dit de oplossing is om leefbaarheid in eigen gebied te kunnen behouden
is de vraag.
De fascinatie voor het fenomeen krimp en de problemen met leefbaarheid
die daaraan gerelateerd zijn, is afkomstig uit mijn persoonlijke ervaringen. De
Achterhoek, een regio die nu als anticipeergebied bekend staat koerst af op krimp.
Ik ben geïnspireerd geraakt door de zichtbare vormen in die krimp in dit gebied
laat zien in relatie tot leefbaarheid. Het gevoel van noodzaak om hier iets aan te
gaan doen is dan ook de aanleiding voor het onderwerp van mijn afstuderen.
Dit afstudeeronderzoek vindt plaats binnen de studio ‘Urban Regeneration’
verbonden aan de leerstoel ‘Spatial planning and strategy’ van de mastertrack
Urbanism aan de faculteit Bouwkunde TU Delft.
Ik vind het belangrijk dat ik met mijn onderzoek iets kan bijdragen aan de
praktijk en daarom voer ik dit onderzoek uit binnen een stage bij het atelier
Rijksbouwmeester (Ministerie BZK). Krimp en de gevolgen daarvan staan daar
ook hoog op de agenda.

Figuur 3
Montferland
(Wikimedia, 2012)
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2. INLEIDING
Bevolkingsdaling, ofwel demografische krimp is een verschijnsel dat steeds meer
voorkomt in regionale gebieden in Nederland en is een onomkeerbaar proces. De
gevolgen die de problemen van krimp met zich mee brengen hebben invloed op
de leefbaarheid in deze gebieden. Deze gebieden worden steeds dunner bevolkt
maar het is belangrijk voor de mensen die er blijven wonen dat de leefbaarheid
behouden blijft.
De opgave van het behouden van de leefbaarheid kun je in twee onderdelen
uiteenzetten, een bestuurlijke- en een inrichtingsopgave. Het is de bedoeling om
beide onderdelen van de opgave te benaderen maar deze ook op elkaar af te
stemmen. Het besturingsmodel kan niet functioneren zonder de inrichtingsopgave
en anders om.
Het valt op dat veel gemeenten in Nederland de opgave om de leefbaarheid in het
gebied te behouden alleen voor eigen gemeente benaderen. Hierdoor ontstaat
er een concurrentie tussen de verschillende gemeenten die voornamelijk strijden
om dezelfde inwoners. Om de leefbaarheid van een gebied op peil te houden lijkt
samenwerking van essentieel belang. Gemeenten die elkaar aanvullen in plaats
van beconcurreren.
Een planningsconcept dat aansluit bij deze gedachte is dat van de netwerkstad.
De knooppunten (in dit geval de verschillende gemeentes) hebben niet de intentie
om elkaar te beconcurreren, maar vullen elkaar aan. Hierbij zijn de onderliggende
netwerken die de knooppunten met elkaar verbinden van essentieel belang.
Door middel van een theoretisch onderzoek is onderzocht of het concept van
de netwerkstad daadwerkelijk toepasbaar is op regionale krimpgebieden om
daar de leefbaarheid te behouden. Door middel van case studies is onderzoek
gedaan naar de lessen die uit de praktijk te trekken zijn. Enerzijds de verschillende
samenwerkingsverbanden in Nederland (sturingsopgave), anderzijds de lessen
die geleerd kunnen worden uit verschillende aanpakken om de leefbaarheid in
krimpgebieden te behouden (inrichtingsopgave).
De netwerkstad is een concept dat is ontwikkeld in tijden dat we nog met groei
te maken hadden. Het is echter nog nooit toegepast op gebieden in tijden van
krimp. Door middel van dit onderzoek is getest of het concept van de netwerkstad
toegepast kan worden in regionale krimpgebieden en onder welke condities dit
kan. Daarbij wordt ingegaan op de condities op ruimtelijk gebied en de condities
op bestuurlijk gebied.
Met dit onderzoek wil de auteur bijdragen aan de vraag of stedenbouwkundige
instrumenten en concepten die ontwikkeld zijn in tijden van groei nog wel bruikbaar
zijn in tijden van schaarste. Hiermee wordt beoogt om op een hoger schaalniveau
ook relevantie te bereiken. Het concept van de netwerkstad is daar een voorbeeld
van en zou in dit specifieke geval antwoord kunnen geven op deze vraag.
Figuur 4
Metzocollege, Doetinchem
(Zoom.nl, 2012)
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3. PROBLEEMGEBIED
In dit hoofdstuk zal het probleemgebied nader beschreven worden. Daarbij wordt
allereerst ingegaan op de aanleiding van dit onderzoek, demografische krimp.
Daarop volgt de beschrijving van de opgave, het behouden van de leefbaarheid
en de oorzaken en gevolgen. Tot slot wordt het probleem omschreven, de
concurrentie tussen gemeenten in regionale krimpgebieden.
3.1 Aanleiding: krimp
Na een periode waarin het ‘groeidenken’ centraal stond is krimp een thema dat
nu bij bestuurders en ontwerpers steeds vaker op de agenda komt te staan. Dat
is niet zo raar want de komende dertig jaar treedt in grote delen van Nederland
bevolkingsdaling op. In ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten daalt
het aantal inwoners met 2,5% of meer. In totaal krimpt de bevolking in deze
gemeenten met een kwart miljoen (Jong en Duin, 2010). Maar is een dalende
bevolking een probleem? In de uitgave van 6 maart 2012 in dagblad Metro
benadrukt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties (BZK)
dat een dalende bevolking volop kansen biedt. De ruimtelijke kwaliteit van de
omgeving kan verbeteren even als de natuur en het woonklimaat (BZK, 2009).
Niet alleen benadrukt de overheid dat het wat betreft krimp om kansen gaat.
In dit afstudeerproject wordt de definitie die de Rijksoverheid (2009) geeft voor
wanneer demografische krimp een probleem wordt aangehouden. Deze bestaat
uit vier voorwaarden. Bevolkingsdaling wordt een probleem als het zich regionaal
voordoet, substantieel in omvang is, gepaard gaat met huishoudensdaling en
structureel van aard is. Vereniging van gemeenten (VNG), Interprovinciaal overleg
(IPO) en het Rijk stellen vast dat dit type krimp grote consequenties kan hebben.
Het dalend inwonertal zet de scoiaal-economische vitaliteit van deze regio’s onder
druk en kan tot verschraling van de leefbaarheid leiden (BZK, 2009).
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) (2010) hebben aan de hand van cijfers van de
bevolkingsontwikkeling, huishoudensontwikkeling en de ontwikkeling van de
potentiele beroepsbevolking (allen van 2008-2040) een prognose gegeven over
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Figuur 5
Prognose aantal
huishoudens en
inwonertal (CBS, 2009)

Figuur 6
Omslag naar krimp
(bevolking links/
huishoudens rechts) (CBS
2009)

Figuur 7
Omslag naar
krimp potentiele
beroepsbevolking (links)
/ onwikkeling potentiele
beroepsbevolking 20082040 (rechts) (CBS 2009)
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wanneer een regio (COROP-gebied) omslaat naar krimp. Dit is voor elk van de
hiervoor genoemde ontwikkelingen per gebied op een ander moment. In de
figuren 6 en 7 is de omslag naar krimp per gebied weergegeven.
3.2 Opgave: leefbaarheid behouden
Zoals het VNG, IPO en het Rijk aangaven kan krimp leiden tot verschraling van
de leefbaarheid van het gebied (Ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijk
relaties, 2009). De krimp gebieden worden op den duur dunner bevolkt maar het
is belangrijk voor de mensen die er blijven wonen dat de leefbaarheid behouden
blijft. Om de opgave voor het behouden van de leefbaarheid in deze gebieden
duidelijk te krijgen is een definitie van dit begrip noodzakelijk. Hieronder volgt een
beschrijving van dit begrip op basis van de definiëring van het ministerie van BZK
(voormalige ministerie van VROM).
Leefbaarheid is een begrip dat veel gebruikt wordt maar is niet overal helemaal
duidelijk gedefinieerd. In het rapport ‘Leefbaarheid in balans’ (2011) uitgegeven
door het ministerie van BZK wordt het begrip als volgt gedefinieerd. Leefbaarheid
gaat over hoe mensen de samenstelling van de bevolking in hun buurt waarderen,
over hoe veilig men de buurt vindt, over hoeveel overlast en hinder men ervaart,
over de kwaliteit van de woningvoorraad, over voorzieningen in de buurt en over
de kwaliteit van de publieke ruimte.
Het voormalige ministerie van VROM heeft in 2008 de ‘Leefbaarometer’
geïntroduceerd om leefbaarheid in verschillende gebieden in Nederland meetbaar
te maken en in kaart te brengen. In de ‘Leefbaarometer’ is leefbaarheid gedefinieerd
als ‘de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften
die er door de mens aan worden gesteld’ (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijk relaties, 2012).
De Leefbaarometer geeft in één cijfer de leefbaarheidsituatie van gebieden
weer. Deze ‘leefbaarheid’ wordt samengesteld uit 6 verschillende onderliggende
dimensies:
woningvoorraad,
publieke
ruimte,
voorzieningenniveau,
bevolkingssamenstelling, sociale samenhang en veiligheid.
In dit onderzoek wordt deze definitie van leefbaarheid (inclusief de zes dimensies)
aangenomen. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat het begrip leefbaarheid
niet voor elk type gebied hetzelfde betekent. Niet alleen hangt dit af van het type
gebied maar ook van de bevolkingsgroep die er woont. Bijvoorbeeld als het gaat
om het platteland, waar voorzieningen verdwijnen. Dan kan het zijn dat voor
mensen die er vrijwillig voor gekozen hebben daar te gaan wonen dit niet zo
veel voor de leefbaarheid uitmaakt, maar voor mensen die niet de mogelijkheden
hebben om zich aan te passen aan de nieuwe situatie dat de leefbaarheid wel
afneemt. De gewichten die aan de dimensies van leefbaarheid hangen zullen
aangepast moeten worden aan het type gebied en de doelgroepen.
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3.3 Oorzaken en gevolgen van krimp
Om een beeld te krijgen van wat krimp betekent voor de leefbaarheid in regionale
gebieden, is het goed om de oorzaken en gevolgen van de krimp nader te
bekijken. Van een brede context met de maatschappelijke processen die aan
krimp ten grondslag liggen, naar specifieke gevolgen die een effect hebben op
de leefbaarheid.
In ‘krimp en ruimte’ beschrijft het Planbureau voor de leefomgeving de
maatschappelijke processen waarbinnen de oorzaken van demografische krimp
vallen en deelt ze op in drie onderdelen: een sociaal-culturele (individualisering,
emancipatie), een (regionaal-) economische, en een planologische (zie figuur 8)
(Dam et al., 2006)
Sociaal-culturele factoren zijn vooral van invloed op het natuurlijk bevolkingsverloop
(met name geboortecijfers) en op migratiebewegingen (zie effecten in figuur
8). (Regionaal-)economische en planologische factoren beïnvloeden vooral de
migratiebewegingen. De ‘planologische’ oorzaak van demografische groei of krimp
manifesteert zich vooral op lokaal schaalniveau: groei en krimp van gemeenten
zijn in het verleden sterk bepaald geweest door de woningbouwontwikkeling.
Planologische factoren spelen een grote rol in krimp of groei op lokaal niveau.
Doordat migratie vrijwel altijd een selectief karakter heeft (naar leeftijd, levensfase,
inkomen, etc.) zijn migratiebewegingen (verhuisbewegingen) en natuurlijke
bevolkingsgroei sterk met elkaar verknoopt (Dam et al., 2006).
Migratie vanuit een woongebied wordt vooral veroorzaakt door een verminderde
‘aantrekkelijkheid’ van dit gebied voor bepaalde groepen bewoners. Daarin
spelen verschillende aspecten een rol: de aantrekkelijkheid van de regio, waarbij
werkgelegenheid een belangrijke factor is; de aantrekkelijkheid van de stad/
gemeente, die waarschijnlijk mede wordt bepaald door de omvang en kwaliteit
van de woningvoorraad en het voorzieningenniveau; en de aantrekkelijkheid van
de buurt of wijk, waarbij vooral sociale en fysieke kenmerken van de buurt en de
kwaliteit van de woningvoorraad van belang zijn (Dam et al., 2006).
MAATSCHAPPELIJKE PROCESSEN

EFFECTEN

DEMOGRAFISCHE GEVOLGEN

RUITMELIJKE GEVOLGEN NAAR
THEMA
Woningmarkt

Bevolkingsverloop

Sociaal-culturele
processen

Leefomgeving
Migratie bewegingen
Mobiliteit

(Regionaal)
economische
processen

Migratie bewegingen

Voorzieningen

Regionale
economie

Planologische
processen

Figuur 8
Oorzaken krimp (door
auteur, 2012)

Migratie bewegingen

Bestuur

Ruimte
gebruik/vraag
Cyclisch proces
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De effecten (migratie en bevolkingsverloop) hebben bepaalde deomgrafische
gevolgen
waaronder
bevolkingskrimp,
huishoudenskrimp,
vergrijzing,
ontgroening, krimp van de potentiële beroepsbevolking en verandering in de
culturele bevolkingssamenstelling vallen (zie figuur 8).
In de definitie van krimp die door het Rijk wordt geformuleerd spreekt men pas
over een probleem wanneer de demografische gevolgen huishoudendaling
betreft. Huishoudendaling is in dit onderzoek dan ook leidend. Wel zullen de
andere demografisch gevolgen als bevolkingskrimp, ontgroening, vergrijzing,
krimp van de potentiele beroepsbevolking en een veranderende culturele
bevolkingssamenstelling in ogenschouw worden gehouden.
De demografische gevolgen hebben gevolgen op het gebied van woningmarkt,
leefomgeving, mobiliteit, voorzieningen, regionale economie, bestuur en ruimte
vraag/gebruik zijn bepalend. Deze hebben eveneens weer invloed op de
maatschappelijke processen. Daarom is het geheel van oorzaken en gevolgen
van krimp een cyclisch proces zoals ook in het schema te zien is.
Gebaseerd op de gegevens (2010) van het Planbureau voor de Leefomgeving
wordt in de vorm van een schema (zie figuur 9 ) weergegeven wat de ruimtelijke
gevolgen van krimp zijn op regionale schaal. Het schema focust voornamelijk op
de ruimtelijke gevolgen van demografische krimp omdat de eindproducten van
dit onderzoek leidend zijn voor de ruimtelijke planningsopgave verbonden aan
dit afstudeeronderzoek. De zes dimensies van leefbaarheid worden in deze tabel
aan de ruimtelijke gevolgen gekoppeld. Door voor elke dimensie te bekijken wat
de gevolgen van krimp zijn binnen de bepaalde thema´s wordt het begrip krimp
benaderd in relatie tot leefbaarheid
Bij dit schema dat een samenvatting is van de ruimtelijke gevolgen van krimp die
beschreven zijn in het rapport van PBL (2010), moeten een aantal kanttekeningen
gemaakt worden. De ruimtelijke gevolgen van krimp liggen vaak genuanceerder
dan zwart op wit in de tabel beschreven is. Hieronder zullen de ruimtelijke gevolgen
per thema toegelicht worden.
Demografische krimp kan de leefbaarheid verzwakken binnen het thema
woningmarkt in een spiraalsgewijs negatief proces, en zal met name een
bedreiging vormen voor de sociale leefomgevingkwaliteit. Punten van zorg bij een
toenemende leegstand, zijn de segregatie van bepaalde bevolkingsgroepen (met
name laagopgeleide en lage inkomens) als ‘achterblijvers’ in bepaalde wijken. En
daarbij de mogelijke gevolgen daarvan voor de sociale status en cohesie van de
wijk (Verwest en Dam, 2010).
Wat betreft de leefomgeving zal demografische krimp aanleiding kunnen vormen
tot fysieke ingrepen om de leefomgevingskwaliteit weer te verbeteren. Op dit
terrein biedt demografische krimp naast bedreigingen ook kansen. De punten
waarop demografische krimp (als katalysator) de fysieke leefomgeving kan
versterken liggen vooral op het terrein van de groenvoorzieningen in de wijk.
Daarnaast kan het invloed hebben op een minder grootte bevolkingsdichtheid
en meer ruimte. In hoeverre demografische krimp een bedreiging vormt voor de
fysieke leefomgeving is afhankelijk van een aantal kenmerken van de betrokken
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Figuur 9
Tabel gevolgen kimp
(door auteur, 2012)
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wijk (zoals de bevolkingssamenstelling en de verhouding in het aantal huur- en
koopwoningen). Bij de bedreigingen gaat het vooral om de verloedering van de
fysieke leefomgeving en een toename van de onveiligheid(gevoelens) (Verwest en
Dam, 2010).
Zoals de (leefbaarheids) dimensie ‘voorzieningen’ al aangeeft bestaat er volgens
de definitie van leefbaarheid ook een relatie tot de gevolgen van krimp binnen het
thema voorzieningen. Het PBL beschrijft de ruimtelijke gevolgen van krimp als
het ‘verdwijnen van voorzieningen’. Ook hierbij ligt het genuanceerder er zijn er
kanttekeningen te maken bij deze stelling. De Amsterdamse plattelandsgeograaf
Thissen (2010) denkt hier namelijk anders over. Hij stelt dat het angstbeeld van
een neerwaartse leefbaarheidspiraal (resulterend in een verdere demografische
krimp) is gebaseerd op het referentiebeeld van het autonome dorp, waarbij de
meeste woon-, werk- en sociale relaties zich afspelen binnen het dorp waar
voorzieningen zijn. Voor de meeste plattelandsdorpen is dat beeld al lang
achterhaald. Voorzieningen en leefbaarheid zijn niet meer aan elkaar gekoppeld.
Steeds meer bewoners vinden de kwaliteit van de woning en hun woonomgeving
veel belangrijker dan de nabijheid van allerhande voorzieningen (Thissen, 2010).
Als het gaat over mobiliteit in relatie tot demografische krimp zijn de gevolgen lastig
vast te stellen. De mobiliteit en daarmee de fileproblematiek zal niet automatisch,
laat staan evenredig, mee krimpen met de bevolking. Het gedrag van mensen
mobiliteitsgedrag, vervoermiddelkeuze, tijdsbesteding), de ontwikkelingen
in de welvaart, de regionale economie, het verkeers-, en vervoersbeleid, en
het goederenvervoer, naast factoren zoals weer, wegwerkzaamheden en
wegencapaciteit zijn van veel groter belang voor de toe- of afname van de drukte
op de Nederlandse wegen (Verwest en Dam, 2010).
Ook als het gaat over de ruimtelijke gevolgen in het milieu is het niet direct
duidelijk. Milieudruk heeft niet alleen te maken met de omvang van de bevolking,
maar ook met de behoeften van mensen (die afhankelijk van de welvaart al dan
niet kunnen worden gerealiseerd) en de stand van de technologie om aan deze
behoeften invulling te geven. Dat is van wezenlijk belang wanneer nagegaan wordt
of (bepaalde) milieuproblemen zullen afnemen of zelfs verdwijnen als gevolg van
demografische krimp (Verwest en Dam, 2010).
In de discussie over demografische krimp wordt er meestal van uitgegaan dat
demografische krimp leidt tot een geringere vraag naar ruimte (voor wonen,
werken, recreëren, mobiliteit) en daarmee tot een lagere ruimtedruk. Volgens
het PBL berust deze aanname op een te simplistische voorstelling van zaken.
De relatie tussen demografische krimp en de vraag naar ruimte is complex en
niet lineair door onder andere de volgende drie factoren. Ten eerste is de relatie
niet lineair vanwege prijselasticiteit: als de vraag naar ruimte afneemt, daalt de
prijs, waardoor de vraag naar ruimte mogelijk weer positief wordt beïnvloed. Ten
tweede is de relatie tussen bevolkingsontwikkeling en de vraag naar ruimte niet
lineair vanwege inkomenselasticiteit: wanneer het inkomen van de bevolking
toeneemt groeit ook de vraag naar ruimte. Ten derde verloopt de relatie niet
alleen via economische ontwikkeling maar ook via het ruimtelijke ordeningsbeleid
(Verwest en Dam, 2010).
Kanttekening
Zoals vermeld is in de definitie van het Rijk over krimp en ook is af te lezen uit deze
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tabel heeft voornamelijk de huishoudenskrimp invloed heeft op de leefbaarheid in
het gebied. De zes verschillende dimensies zijn vooral te linken aan thema’s als
de woningmarkt, leefomgeving en voorzieningen (zie figuur 9). Dit zijn dan ook de
thema’s waar in dit onderzoek verder mee gegaan wordt en die terugkomen in de
later genoemde onderzoeksvragen. Hierbij moet echter een kanttekening gemaakt
worden. Deze drie thema’s kunnen immers niet op zelfstandig functioneren. Het
thema mobiliteit is wel erg bepalend voor de bovengenoemde thema’s. Maar is
hier niet direct aan verbonden. Een voorbeeld hiervan is het thema voorzieningen.
Wat betekenen voorzieningen nog wanneer zij niet bereikbaar zijn omdat de
mobiliteit in het gebied erg is afgenomen. Het thema mobiliteit is dan misschien
niet direct leidend in het verhaal van de leefbaarheid maar moet wel aandachtig
mee genomen worden in het proces. Ook geldt dit in zekere mate voor het thema
ruimtelijk bestuur. Dit heeft immers te maken met de sturingsopgave die met dit
onderzoek samenhangt. Ook deze zal niet als hoofdthema mee worden genomen,
maar speelt zeker een rol in het behouden van de leefbaarheid in het gebied.
3.4 Probleem: concurrentie tussen gemeenten in regionale krimpgebieden
Zoals in de inleiding ook al is geschreven valt het op dat veel gemeenten in Nederland
de opgave om de leefbaarheid in het gebied te behouden alleen voor eigen
gemeente benaderen. In de hoop nieuwe inwoners te trekken en alsnog te groeien
investeren de meeste krimpgebieden in city- en regiomarketing. Parallel aan deze
campagnes werd er volop nieuwbouw gepleegd. Bij deze city- en regiomarketing
zijn de nodige vraagtekens te plaatsen. Uiteindelijk strijden gemeenten en regio’s
immers om dezelfde groep. Een succesvolle wervingsactie van de ene plaats trekt
inwoners weg bij de andere (Hospers, 2010). Op dit moment is de situatie rondom
de woningmarkt anders dan een aantal jaren geleden. Inmiddels is door het Rijk
en provincie is voor sommige gebieden een bouwstop voor woningen opgelegd.
Dit neemt niet direct de concurrentie om dezelfde inwoners ook weg. Het gaat
immers ook niet alleen om woningbouw. Het gaat ook om bedrijventerreinen en
het realiseren en behouden van voorzieningen.
Hospers is niet de enige die schrijft over de concurrentie tussen de gemeenten,
ook van Dam (2006) en de Rie en de Zeeuw (2010) schrijven hierover. Hospers gaat
in op de gevolgen voor gemeenten die te maken hebben met deze concurrentie.
Hij verwijst naar een figuur waarbij deze groei en krimp van gemeenten in relatie
tot elkaar wordt weergegeven (zie figuur 10).
Als alle gemeenten op hun eigen manier demografische krimp bestrijden, is
concurrentie om inwoners, voorzieningen en bedrijvigheid het gevolg (Dam et al.,
2006). Groei van de ene gemeente gaat vaak ten kosten van omliggende plaatsen
(Hospers, 2010). Vooral provincies, die zich de afgelopen periode hebben beraad
op hun rol en kerntaken, reageren bij de confrontatie met krimp met de opmerking
dat dit de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Terwijl elke gemeente de
ruimte wil krijgen om woningen te realiseren en het voorzieningenniveau wil
verbeteren. Hierdoor ontstaat onderlinge concurrentie tussen gemeenten (Rie en
Zeeuw, 2010).
In een proces van concurrentie zijn er altijd winnaars en verliezers. Zoals Hospers
(2010) schreef gaat de groei van een gemeente ten koste van de groei van
naburige gemeenten. Maar is dit een probleem?

Introductie

29

Regionale netwerkstrategieen voor KRIMP

Strategische interventies in een samenwerkingsstructuur voor regionale krimpgebeiden
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De concurrentie tussen gemeenten zoals die hiervoor beschreven is gaat
voornamelijk om het trekken van inwoners (migratie) naar de eigen gemeente
(zie figuur 10). Migratie is niet de enige oorzaak van krimp, bevolkingsverloop is
een andere. Het aandeel ouderen zal de komende jaren naar verwachting in alle
gemeenten sterk stijgen (Verwest en Dam, 2010). De problemen die vergrijzing
veroorzaken zijn niet op te lossen door inwoners uit andere gemeenten aan te
trekken, want landelijk zal het aantal inwoners dalen. De concurrentie zorgt er
alleen voor dat het probleem van krimp tijdelijk verplaatst wordt. Dat in concurrentie
niet de oplossing ligt voor de bestrijding van de gevolgen van krimp beschrijft ook
het Planbureau voor de Leefomgeving (2010) in haar advies. Gemeenten doen
er verstandig aan het krimpbeleid in regionaal verband op te pakken en af te
stemmen. Dit geldt zowel voor het woningmarktbeleid als voor het detailhandelsen bedrijventerreinenbeleid. Het onderling afstemmen van bouw-, sloop,- en
herstructureringsplannen voor woon-, werk- en winkelgebieden voorkomt niet
alleen interregionale concurrentie om (dezelfde) inwoners en bedrijven, maar ook
onrendabele ruimtelijke investeringen en leegstand (Verwest en Dam, 2010).
Bij het begrip concurrentie is het net als bij het begrip krimp zo dat het op
verschillende schaalniveaus bekeken kan worden. Concurrentie is dus niet
per definitie negatief, maar kan ook een positief effect hebben. Dat hangt af
van de schaal waarop je het bekijkt. Zo kan concurrentie tussen verschillende
netwerksteden (regionale gebieden) positief werken. Maar concurrentie binnen
deze gebieden (dus tussen verschillende gemeenten in een regionaal gebied)
een negatief effect hebben. Door krimp loopt het gebied leeg, het volstaat niet
meer om te kunnen concurreren. En het is de vraag of het wel nuttig is dat door
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Figuur 10
Schema concurrerende
gemeenten (naar
afbeelding 31 in: C.
Lienau, Die Siedlungen
des landlichen raumes,
Braunschweig (Westerman)
1995)

concurrentie er spreiding is in bijvoorbeeld bedrijven terreinen. Is het niet beter om
de ruimte efficiënter maken en aantrekkelijker maken door bedrijventerreinen bij
voorbeeld samen te voegen?
Gezien de gevolgen van krimp voor de leefbaarheid van een gebied lijkt het
vrij duidelijk dat concurrentie op de schaal van gemeenten om woningmarkt,
leefomgeving en voorzieningen geen oplossing biedt. De gemeenten onderling
zullen op een andere manier met elkaar om moeten gaan. Dit is de stelling die
onderzocht moet worden en wordt verder beschreven in de hierna volgende
probleemstelling.
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4. PROBLEEMSTELLING
Bevolkingsdaling wordt een probleem als het zich regionaal voordoet, substantieel
in omvang is, gepaard gaat met huishoudensdaling en structureel van aard is. Dit
heeft gevolgen voor de leefbaarheid in het gebied binnen de thema’s woningmarkt,
leefomgeving en voorzieningen. Daarbij moeten de thema’s mobiliteit en ruimtelijk
bestuur ook in gedachten worden gehouden. Concurrentie tussen gemeenten in
een regionaal krimpgebied draagt niet bij aan het behouden van de leefbaarheid
van het gebied. Niet concurrentie maar samenwerking tussen gemeenten zou
moeten leiden tot het behouden van deze leefbaarheid is de stelling. Maar hoe
moet dit worden aangepakt?
De verwachting is dat in een krimpsetting de wederzijdse afhankelijkheid van
burgers, bedrijven, en maatschappelijke organisaties toeneemt. Burgers hebben
elkaar nodig voor een leefbare buurt, maatschappelijk leven en (mantel)zorg,
ondernemers moeten krachten bundelen om een gezond lokaal economisch
klimaat te handhave, gemeenten worden afhankelijker van elkaars voorzieningen
en bouw- en sloopplannen. En ook tussen publieke en private partijen ontstaan
nieuwe afhankelijkheidsrelaties. Waar wederzijdse afhankelijkheid toeneemt, groeit
de noodzaak tot samenwerking. Juist in krimpgebieden, waar de kosten toenemen
en de verdienmogelijkheden teruglopen, is geen ruimte voor wrijvingsverlies of
dubbel werk (Nirov, 2012).
Omdat concurrentie tussen gemeenten niet de oplossing lijkt te zijn voor de
problemen rondom krimp wordt er door het Planbureau voor de Leefomgeving
(2010) aan gemeenten geadviseerd het krimpbeleid in regionaal verband op
te pakken en af te stemmen (Verwest en Dam, 2010). Hierbij moet er geen
concurrentie meer zijn tussen gemeenten maar moeten zij gaan samenwerken en
elkaar aanvullen. Het planningsconcept van de netwerkstad, werd in Nederland
in de Vijfde Nota Ruimtelijke ordening als beleid in Nederland geïntroduceerd
(Priemus, 2012). Dit concept stelt onder andere dat een (stedelijk) netwerk beter
functioneert wanneer knooppunten elkaar aanvullen en wanneer knooppunten
meervoudig met elkaar verbonden zijn en dat is in feite hetzelfde dat wordt beoogt
als oplossing in de huidige krimpproblematiek. Wanneer het concept netwerkstad
als planningsinstrument gebruikt zou kunnen worden zou de focus van gemeenten
meer kunnen liggen op het gezamenlijk aanpakken van de krimpproblematiek dan
op concurrentie met elkaar.
De concurrentie tussen de verschillende gemeenten zou kunnen komen door dat
er op besturingsniveau in deze gebieden de groeigedachte nog aan de orde van de
dag is (Verwest, 2012). Door bijvoorbeeld concurrentie op de woningmarkt hopen
gemeenten toch nog inwoners te trekken. Binnen het proces van concurrentie
zijn er winnaars en verliezers. Winnaars hebben baat bij de investeringen, maar
verliezers draaien hierop verlies. De ene gemeente gaat dus vooruit terwijl de
andere stilstaat of in het slechtste geval achteruit gaat. Voorwaarde voor dat het
concept van samenwerken kan slagen is dat niet alleen door samenwerking de
kosten van de investeringen onder de verschillende gemeentes gedeeld gaan
worden maar ook de opbrengsten. De vraag is echter, hoe deze samenwerking
gestuurd moet worden.
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Demografische krimp heeft negatieve en positieve gevolgen voor de leefbaarheid
in regionale gebieden. In dit onderzoek gaat het over de negatieve gevolgen van
krimp omdat die problemen voor de leefbaarheid veroorzaken. Concurrentie
tussen gemeenten werkt niet bevorderlijk om de problemen die krimp in relatie
tot leefbaarheid veroorzaakt, op te lossen. De probleemstelling van dit onderzoek
gaat dan ook in op het samenwerkingsconcept van de netwerkstad en hoe deze
ingezet kan worden om de problemen in regionale krimpgebieden op te lossen.

Figuur 11
Promotie campagne
zuidlimburg en groningen
(Auteur, 2012)
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5. ONTWERPLOCATIE: ACHTERHOEK
Zoals al eerder geschreven is de aanleiding voor dit onderzoek de persoonlijke
binding met het gebied de Achterhoek en de zichtbare vormen van krimp die
daar momenteel optreden. De foto’s in dit rapport illustreren bevestigen dit
beeld. De Achterhoek is dan ook het ontwerpgebied dat centraal staat binnen dit
afstudeerproject. Om een indruk te geven van wat er op dit moment speelt in de
Achterhoek en in welk stadium de krimpproblematiek aanwezig is volgt hier een
inleiding op dit gebied. Een specifiekere analyse met als resultaat een uitgebreide
probleemstelling van het gebied volgt in een later stadium.
De regio Achterhoek is een COROP-gebied in het oosten van Nederland dat
bestaat uit 10 aangrenzende gemeenten; Winterswijk, Aalten, Berkelland, OostGelre, Oude IJsselstreek, Montferland, Doetinchem, Bronckhorst, Zutphen,
Lochem en Brummen. In de analyse van het gebied en in de nu volgende
beschrijving zal dit COROP-gebied aangehouden worden voor het verzamelen
van data.Echter in een later stadium zullen deze grenzen kunnen vervagen ten
behoeve van de efficiëntie en de werkbaarheid van het ontwerp.
Het COROP-gebied Achterhoek wordt door het Ministerie van BZK (Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties) als ‘anticipeergebied’ aangewezen. Voor de
afbakening van de anticipeergebieden is aangesloten bij de definitie zoals gebruikt
in het Actieplan Bevolkingsdaling (2009): “Er moet sprake zijn van een substantiële
en structurele daling van de bevolking en huishoudens in een regio”. Voor de
anticipeergebieden is dat nader gespecificeerd. In deze gebieden moet in de
periode 2010-2020 en/of de periode 2020-2040 sprake zijn van bevolkingsdaling
en/of huishoudensdaling (Ministerie van BZK, 2009). De Achterhoek is op dit
moment officieel dus nog geen krimpgebied. Kaart materiaal van het Planbureau
voor de Leefomgeving (zie figuur 15) laat zien dat de bevolkingskrimp echter wel
is ingetreden en het aantal huishoudens tussen 2021 en 2025 zal gaan krimpen
(Jong en Duin, 2010).
In April 2012 telde de Achterhoek nog 401.271 inwoners. Sinds 2005 daalt aantal
inwoners van de Achterhoek. In 2040 zullen er zo’n 15.000 minder mensen in
deze regio leven dan in 2008 (Achterhoek, 2008).
De bevolking krimpt niet alleen, maar verandert ook van samenstelling. Zo is de
verwachting dat het aantal vier- tot twaalfjarigen vanaf 2005 tot 2030 terugloopt
met 15%. Dit kan gevolgen hebben voor het voortbestaan van bijvoorbeeld
basisscholen. De cijfers voor de vergrijzing laten zien dat in 2005 één op de zeven
inwoners een leeftijd had van 65+ en de verwachting is dat in 2030 ruim één op
de vier inwoners 65 jaar of ouder is. De cijfers laten verder zien dat de potentiële
beroepsbevolking tot 2030 zal afnemen met 27.000 arbeidskrachten (14% minder
dan in 2005) (Achterhoek, 2008).
Vanuit het atelier Rijksbouwmeester bestaat er ook extra aandacht voor de
Achterhoek in relatie tot demografische krimp. Er loopt een pilot waarin de
kernen van Aalten, Winterswijk en Groenlo nader worden bekeken wat betreft
het winkelbeleid. Door het samenbrengen van bestuurders binnen de Achterhoek
en bureaus die onderzoek doen naar het winkel (spreidings) beleid in dit gebied
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ACHTERHOEK

Anticipeer gebieden
Krimp gebieden

Figuur 12
Kaart Topkrimp &
Anticipeergebieden
(Rijksoverheid, 2012)

Lochem

Zutphen
Brummen

Berkelland

Bronckhorst
Oost Gelre
Winterswijk

DoeƟnchem
Monƞerland

Aalten
Oude IJsselstreek

Figuur 13
Kaart Achterhoek (Auteur,
2012)
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wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn om met demografische krimp om
te gaan.
Ook in het gebied zelf is er aandacht voor krimpproblematiek. Er zijn verschillende
symposia georganiseerd om de problematiek (en hoe die te begeleiden) te
bespreken. Ook door middel van brochures zoals ‘Krimp biedt kansen’ (2008)
wordt het demografische verschijnsel en haar gevolgen bij mensen onder de
aandacht gebracht. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een Agenda
Achterhoek 2020.
In het ontwerponderdeel van dit rapport zal de Achterhoek uitgebreid geanalyseerd
worden.
afname
aantal
inwoners

15.000
tussen
2005-2008

afname
aantal viertot
twaalfjarigen

tussen
2005-2030
afname van 15%

toename
percentage
65 plussers

in 2030 van 1
op de 7 naar
1 op de 4

afname
potentiele
beroeps
bevolking

tussen
2005-2030
afname van 14%
lichte daling met
kind
stijging
eenpersoons
daling zonder kind

verandering
samenstelling
huishoudens

Omslag naar kimp - bevoking

Figuur 14
Overzich demografische
ontwikkelingen
Achterhoek, gebaseerd op
gegevens van brochure
‘Krimpen biedt kansen’
(Auteur, 2012)

Omslag naar kimp - huishoudens

Figuur 15
Omslag naar krimp
(bevolking links/
huishoudens rechts) (CBS
2009)

Figuur 16
Syntus trein (Wikimedia
Commons, 2012)

Bron: CBS, 2009
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6. DOEL
De doelstelling van dit onderzoek en de ontwerpopgave is: ‘Het behouden van de
leefbaarheid in regionale krimpgebieden in Nederland door middel van het inzetten
van het concept ‘netwerkstad’.’ Het doel wordt uiteengezet in drie onderwerpen:
Leefbaarheid behouden in regionale krimpgebieden.
Het doel van dit onderzoek is om een generieke strategie voor regionale
krimpgebieden te ontwikkelen om de leefbaarheid van dat gebied te behouden.
Generiek betekent in dit zinsverband dat het gaat om een strategie die niet
direct gekoppeld is en toegepast kan worden op een specifiek gebied, maar ook
bruikbaar is in andere regionale krimpgebieden in heel Nederland. Met strategie
wordt een bundeling aan maatregelen bedoeld die een visie mogelijk maken.
Binnen deze strategie vallen een bestuurlijke opgave en een inrichtingsopgave.
Deze zullen hierin beide gedefinieerd worden. Er zal ook maatwerk geleverd
worden door deze strategie op een nog nader te bepalen locatie toe te passen en
daarbij te koppelen aan ruimtelijke ingrepen. Hierbij worden ruimtelijke interventies
gedaan die specifiek zijn voor de locatie en zal de strategie getest en aangescherpt
kunnen worden.
Condities vaststellen waaronder het concept netwerkstad toegepast kan
worden in regionale gebieden.
Het planningsconcept van de Netwerkstad zal nader onderzocht worden. Hierbij
wordt bekeken of dit concept ingezet kan worden als strategie in regionale krimp
gebieden. De strategie zal dus deels generiek en daarbij zeer specifiek toegepast
moeten kunnen worden. Zodat het gekoppeld kan worden aan ruimtelijke
interventies.
Uitspraak doen over de bruikbaarheid van stedelijke (plannings)
concepten (ontwikkeld in tijden van groei) in tijden van krimp.
Het concept van de netwerkstad is ontwikkeld in tijden van groei. In dit onderzoek
wordt onderzocht of het ook toepasbaar is in tijden van krimp. Doel hiervan is op
de eerste plaats om de leefbaarheid in regionale krimpgebieden te behouden.
Op de tweede plaats dient dit een doel op een hoger relevantieniveau. Door de
netwerkstad als voorbeeld te nemen als een van de concepten die ontwikkeld
zijn in tijden van groei wordt het mogelijk om een uitspraak te doen over de
bruikbaarheid van deze concepten in tijden van krimp.
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7. HOOFDONDERZOEKSVRAAG
De vraagstelling voor dit afstudeeronderzoek luidt:
Onder welke condities kan het planningsconcept van de ‘netwerkstad’ ingezet
worden om de Achterhoek leefbaar te houden?
Om de vraagstelling helder gedefinieerd te krijgen worden de begrippen
netwerkstad, regionale gebieden (zoals de Achterhoek) en condities hieronder
kort toegelicht.
7.1 Netwerkstad
Uitgaande van de stellingname dat concurrentie tussen gemeenten niet de
oplossing lijkt te zijn voor de problemen rondom krimp wordt er door het
Planbureau voor de Leefomgeving (2010) aan gemeenten geadviseerd het
krimpbeleid in regionaal verband op te pakken en af te stemmen (Verwest en
Dam, 2010). Hierbij moet er geen concurrentie meer zijn tussen gemeenten maar
moeten zij gaan samenwerken en elkaar aanvullen. Het planningsconcept van de
netwerkstad, werd in Nederland in de Vijfde Nota Ruimtelijke ordening als beleid
geïntroduceerd (Priemus, 2012). Dit concept stelt onder andere dat een (stedelijk)
netwerk beter functioneert wanneer knooppunten elkaar aanvullen en wanneer
knooppunten meervoudig met elkaar verbonden zijn en dat is in feite hetzelfde dat
wordt beoogt als oplossing in de huidige krimpproblematiek. Dit planningsconcept
zal in het theoretisch kader nader toegelicht worden.
7.2 Regionale schaal
De Achterhoek is een gebied dat wordt benaderd op regionale schaal. Om over
het begrip ‘regionale krimpgebieden’ geen onduidelijkheid te laten bestaan, wordt
hier ingegaan op het begrip regionale schaal dat door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) (2012) als volgt wordt gedefinieerd. Nederland is ingedeeld in 40
COROP-gebieden die bestaan uit meerdere aangrenzende gemeenten. De indeling
in COROP-gebieden is een regionaal niveau tussen provincies en gemeenten in.
Het CBS gebruikt de indeling voor regionaal onderzoek. De naam COROP is een
afkorting van COördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma. Deze
commissie ontwierp de indeling in COROP-gebieden in 1971 (CBS, 2012).
Dit onderzoek vindt plaats binnen de vastgestelde COROP-gebieden in Nederland
(zie bijlage 2 voor een kaart met de COROP-gebieden vastgesteld in 2011 in
Nederland). Deze vallen immers samen met de krimp,- en anticipeergebieden
die door de Rijksoverheid (Rijksoverheid, 2012) zijn vastgesteld. Wel moet hier
de kanttekening dat deze afbakening in COROP-gebieden vooral geldt voor
de onderzoeksfase. Duidelijk moet hierbij gesteld worden dat wanneer het
ontwerpproces gestart zal worden deze grenzen los gelaten kunnen worden ten
behoeve van een beter ontwerp.
7.3 Condities
Zoals later in het hoofdstuk dat de subvragen toelicht ook aan de orde komt
gaat het begrip condities over sturingscondities en ruimtelijke condities. Onder
sturingscondities wordt de besturingsopgave binnen het vraagstuk toegelicht.
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Binnen de ruimtelijke condities gaat het over de ruimtelijke opgave die bij de
hoofdvraag hoort. De ruimtelijke opgave is afhankelijk van de sturingsopgave en
anders om.
Planvorming kan worden onderscheiden in een inhoudelijke component
(planontwerp of inrichtingsopgave) en een procedurele component (procesontwerp
of organisatie of sturingsopgave) die in een bepaalde context moet worden
ontwikkeld. Deze componenten worden, zij het in andere bewoordingen, in de
planningsdriehoek getypeerd.
Ruimtelijke planning heeft een breed werkterrein waartoe allerlei vraagstukken
met ruimtelijke consequenties kunnen behoren. Er zijn drie componenten die
dit werkterrein structureren; object, proces en context. Tezamen worden deze
ook wel eens aangeduid als de planningsdriehoek. Hierin vertegenwoordigt het
object de inhoud van het vraagstuk (inrichtingsopgave). De proceskant selecteert
actoren en middelen en biedt zicht op termijnen en organisatie (sturingsopgave).
Afhankelijk van het vraagstuk en de wijze waarop betrokkenen er naar kijken,
kunnen accenten worden gelegd op een van de drie. In analytisch opzicht kunnen
ook de variabelen aan de hand van deze componenten worden gegroepeerd.
Alle variabelen die te maken hebben met het ‘wat’(zoals locatie, soort,
hoeveelheid, variatie, kwaliteit etc.) vallen onder de categorie ‘objectvariabelen’.
‘Procesvariabelen’ (‘hoe’) hebben betrekking op de actoren (vooral soort en
aantallen), belangen, middelen en doorlooptijd. De ‘contextvariabelen’ ten slotte
komen voort uit de institutionele setting (planningsstelsel), sociale en culturele
trends en economische ontwikkelingen (waaronder internationalisering en
globalisering) (Spit en Zoete, 2009).

Proces
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Figuur 17
Planningsdriehoek (Spit &
Zoete, 2009)

8. SUBONDERZOEKSVRAGEN
In figuur 18 is toegelicht hoe de opbouw van het proces om tot beantwoording
van de hoofdvraag te komen er uit ziet. Het antwoord op de hoofdvraag tracht
gevonden te worden door het onderwerp te benaderen vanuit twee kaders; een
theoretisch kader en een praktisch kader. De eerste subvraag (theoretisch kader)
gaat in op de lessen die geleerd kunnen worden over de theorie van de netwerkstad
en de toepassing op regionale gebieden. De tweede en derde subvragen
(praktisch kader) gaan in op het praktisch kader. De laatste subvraag gaat in
op de analyse van het plangebied. In hoofstuk 9 zal het methodologisch kader
beschreven worden, hierin zal in worden gegaan op hoe het onderzoeksproces in
het theoretisch kader en in het praktisch kader plaats zal gaan vinden.
Subvraag 1
In hoeverre is het planningsconcept van de netwerkstad van Dupuy bruikbaar
als planningsinstrument om de krimpproblematiek in regionale gebieden te
verminderen?
Subvraag 2
Wat zijn de lessen die getrokken kunnen worden ten aanzien van bestaande
samenwerkingsverbanden in regionale krimp-, en anticipeergebieden in
Nederland?
Subvraag 3
Wat zijn de lessen die getrokken kunnen worden ten aanzien van bestaande
methodes om regionale krimpgebieden leefbaar te houden binnen de thema’s
van de woningmarkt, leefomgeving en voorzieningen?
Subvraag 4
Welke ontwikkelingen doen zich momenteel voor in anticipeergebied de
Achterhoek?
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9. METHODOLOGISCH KADER
In dit hoofdstuk wordt het methodologisch kader van dit afstudeerproject
nader beschreven. Het onderzoek bestaat uit een theoretisch kader (onderzoek
concept netwerkstad) (9.1) en een praktisch kader (casestudies en analyse van de
Achterhoek) (9.2 en 9.3). Deze verschillende onderzoeksprocessen vinden parallel
aan elkaar plaats, zoals in het schema (figuur 18) ook te zien is. Eveneens vindt
er interactie tussen deze processen plaats, bevindingen die in het theoretisch
onderzoek worden gedaan, worden gebruikt in het praktisch onderzoek en
andersom. Er vind dus voortdurend terugkoppeling plaats. Deze zal in de evaluatie
(hoofdstuk 23) uitgebreid aan bod komen.
De resultaten en conclusies die voortkomen uit het theoretisch en praktisch
kader resulteren in het onderzoekskader voor het ontwerpproces. Deze input
zal uiteindelijk resulteren in de visie die wordt geformuleerd voor de Achterhoek
(9.4). De visie zal geformuleerd worden in ontwerpdoelen voor het uiteindelijke
ontwerp. De strategie beschrijft de middelen die hiervoor noodzakelijk zijn.
Wat uit verkennende gesprekken al is gebleken, omdat het over een toekomst
scenario gaat, het belangrijk is dat het ontwerp kan inspelen op variatie in tijd,
doelgroepen (gebruikers) en demografische ontwikkelingen. Het gaat erom dat er
flexibiliteit wordt ingebouwd voor wat betreft de nabijheid (tijd) van voorzieningen.
De behoefte van doelgroepen voor wat betreft deze nabijheid veranderd tegelijk
met de verandering in leefstijlen. Ook de samenstelling van doelgroepen kan
veranderen gedurende de tijd, enig flexibiliteit ten opzichte van deze variabele is
ook gewenst. Tot slot veranderen demografische ontwikkelingen in de toekomst
ook. Nu is er sprake van een toenemende vergrijzing, maar dat is over dertig
jaar weer een heel ander verhaal. Het gaat er dus om dat het ontwerpproces
rekening houdt met deze veranderingen om daardoor een zo duurzaam mogelijk
plan te ontwikkelen dat langer mee gaat dan de komende twintig jaar. Om deze
redenen is het belangrijk dat de factoren tijd, doelgroepen en demografische
ontwikkelingen mee worden genomen in het ontwerpproces.
Om de strategie uit te kunnen voeren zijn er essentiële ruimtelijke ingrepen
nodig. Ook in deze fase vind er nog onderzoek plaats en wordt er regelmatig
teruggekoppeld met de strategie, visie en de uitkomsten vanuit het theoretisch en
praktisch onderzoek.
Het hierboven beschreven methodologisch proces is samengevat in figuur 18.
Hierna zullen de methodes die gebruikt worden voor de verschillende stappen in
het afstudeerproces nader toegelicht worden.
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HOOFDONDERZOEKSVRAAG
Onder welke condities kan het plannngsconcept netwerkstad ingezet
worden om de Achterhoek leefbaar te houden?
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9.1 Theoretisch kader
Binnen het theoretisch kader wordt het planningsconcept netwerkstad nader
onderzocht. Met de volgende onderzoeksvraag wordt ingegaan op de bruikbaarheid
van dit concept in krimpgebieden: in hoeverre is het planningsconcept van de
netwerkstad van Dupuy bruikbaar als planningsinstrument om de krimpproblematiek
in regionale gebieden te verminderen? Dit literatuuronderzoek heeft als doel een
uitspraak te kunnen doen over de mogelijkheden waarop Dupuy’s netwerkstad
bruikbaar zou kunnen zijn om de krimpproblematiek in regionale gebieden te
verminderen en beantwoord hiermee de eerste subvraag van het onderzoek.
Hierbij wordt literatuur van Dupuy, Rooij, Klaasen en Priemus gebruikt voor een
beter begrip van de kenmerken van dit concept. Daarnaast wordt ook ingegaan
op de omstandigheden waarin de regionale krimpgebieden zich verkeren. Verwest
en van Dam hebben hier bruikbare literatuur over geschreven. Om in te kunnen
gaan op de relatie van het netwerkstad concept met de krimpproblematiek wordt
er allereerst ingegaan op de kenmerken van de netwerkstad. Daarna wordt per
laag (het concept van Dupuy bestaat uit drie lagen) ingegaan op hoeverre dit
concept bruikbaar zou kunnen zijn om de krimpproblematiek aan te pakken. Als
uitkomst van dit onderzoek zal er een uitspraak gedaan worden over wat elke
laag van het planningsconcept zou kunnen betekenen in krimpgebieden. Dit zal
in een overzichtelijk schema weer worden gegeven. Deze resultaten zullen, zoals
in het schema ook te zien is, mee genomen worden in de visie voor het ontwerp
van de Achterhoek.
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9.2 Praktisch kader
Om de subvragen in het praktisch kader te beantwoorden wordt in dit onderzoek
gebruik gemaakt van de casestudy-methode. Verwest (2011) noemt in haar
proefschrift een passende definitie die gegeven werd door Yin (2003): ‘an emprical
inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context;
when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident;
and in which multiple sources of evidence are used’.
In dit onderzoek is de keuze gemaakt om gebruik te maken van de casestudy
methode omdat dit mogelijkheden biedt om gebieden met een gelijkwaardige
problematiek (maar andere context) aan die van de Achterhoek, te onderzoeken.
Zoals hiervoor al geschreven is, ligt de focus in dit casestudy-onderzoek op de
sturingsopgave en de inrichtingsopgave. Hierbij wordt gekeken naar welke lessen
er geleerd kunnen worden van de manieren van samenwerking tussen gemeenten
en de ruimtelijke ingrepen die worden gedaan om de leefbaarheid te behouden.
Ook worden bevindingen vanuit het theoretisch kader in het casestudy onderzoek
mee genomen. Kenmerken vanuit het planningsconcept van de netwerkstad
zullen onderzocht worden in deze specifieke cases.
9.2.1 Criteria voor selectie cases
De selectie voor de verschillende onderzoeksgebieden zijn gebaseerd op een aantal
criteria. De eerste twee criteria zijn gebaseerd op de criteria die Verwest (2011)
stelt in haar casestudy onderzoek naar krimp gebieden in Nederland, omdat deze
criteria ook relevant zijn voor dit onderzoek. Deze criteria gaan over de locatie van
de gebieden en over de schaal. Het derde criterium over het stadium van de krimp
en het laatste criterium over de hoeveelheid aan te onderzoeken cases. Deze
twee criteria hebben specifiek met dit afstudeeronderzoek te maken in verband
met de ontwerplocatie (anticpeergebied) en de hoeveelheid beschikbare tijd voor
het onderzoek. De gekozen onderzoeksgebieden zijn Parkstad Limburg en Regio
West-Brabant.
Het eerste criterium voor het selecteren van de cases is dat de gebieden zich
allemaal in het zelfde land moeten bevinden. Dit moet zo zijn omdat de gebieden
dan dezelfde nationale bestuurlijke cultuur hebben en dezelfde landelijke
demografische en economische context. Door deze nationale variabelen constant
te houden kunnen locale en regionale variabelen wel variëren.
Het schaalniveau van de gebieden is het tweede criterium dat gebruikt is voor
de selectie van de cases. Gekozen is voor de schaal van COROP-gebieden. De
keuze voor deze schaal komt voort uit de probleemstelling van dit onderzoek
waarin wordt gesteld dat de oplossing voor het behandelen van de gevolgen van
krimp niet ligt op de schaal van de gemeenten, maar dat gemeenten juist gaan
moeten samenwerken op regionale schaal. Een schaal boven de gemeenten
is de COROP schaal waarin een aantal gemeenten aan elkaar kunnen worden
gekoppeld en samenwerken. COROP-gebieden liggen tussen de gemeenten
en de provincies in. Deze schaal zal gebruikt worden voor de analyse (van het
ontwerpgebied) en de casestudy omdat je ergens grenzen moet stellen voor de
efficiëntie van het onderzoek, echter in de visie en het ontwerp zal deze schaal
niet zo direct vastliggen.
Het derde criterium gaat in op de kaart die Het Rijk (2012) heeft laten maken
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waarin alle krimp,- en anticipeergebieden aangegeven staan. Het criterium is dat
er voor een krimpgebied en voor een anticipeergebied gekozen wordt. Met het
begrip anticipeergebied wordt er het volgende bedoeld: er moet sprake zijn van
substantiële en structurele bevolking en huishoudendaling in een regio. Omdat de
situatie in krimpgebieden urgenter is, zijn de ontwikkelingen van deze regio’s al in
een verder stadium. Hier is misschien al meer te zien van de maatregelen en de
effecten daarvan dan in anticipeergebieden. In anticipeergebieden is de urgentie
nog niet altijd heel hoog, maar omdat de problemen van krimp steeds dichterbij
komen is het belangrijk dat deze gebieden ook al nadenken hoe om te gaan
met dit verschijnsel. Om van beide type gebieden een beeld te krijgen van de
genomen maatregelen is er een krimp,- en een anticipeergebied gekozen.
Een vierde criterium is dat het er twee cases gekozen zullen worden. Dit in verband
met de beperkte hoeveelheid tijd die het onderzoek in beslag mag nemen. Op
basis van de hoeveelheid bekende informatie over het gebied en hun benadering
van krimp zijn Parkstad Limburg en Regio West-Brabant als uiteindelijke gebieden
gekozen. Hierbij heeft mee gespeeld dat over deze twee gebieden op dit moment
de meeste informatie te verkrijgen was.
9.2.2 Kritieken op casestudy-methode
Om in te gaan op de kritieken die er zijn op de casestudy onderzoeksmethode wordt
er gerefereerd aan het proefschrift van Verwest (2011) die verwijst naar Flyvbjerg
(2009). Critici stellen wanneer er in de casestudy-methode een klein aantal cases
bestudeerd wordt, dat de gevonden resultaten daardoor niet betrouwbaar zijn en
niet kunnen worden gegeneraliseerd. Ook een kritiek dat Flyubjerg (2009) noemt
is dat de methode subjectief is en dat er voor de onderzoeker te veel ruimte
is voor eigen interpretatie. Dit kan de bevindingen beïnvloeden. Flyubjerg noemt
dat sommige critici zeggen dat de casestudy-mehtode meer kan dienen als een
verkennend instrument om hypotheses op te stellen. Vervolgens stellen zij dat
het testen van deze hypotheses en het opbouwen van theorieën beter gedaan
kan worden door het gebruik van andere onderzoeksmethodes.
Flyubjerg (2009) verwerpt deze kritieken door de misverstanden over casestudyonderzoek bestaan uit te leggen en te corrigeren. Hij stelt dat beide stellingen (dat
de casestudy-methode niet passend is voor generalisatie en dat deze methode
alleen bruikbaar is in een vroeg stadium van het onderzoek om de hypothese te
formuleren) onjuist zijn. Hij zegt dat deze twee argumenten voorkomen uit het
feit dat critici niet geloven dat het mogelijk is om te generaliseren op basis van
één case. Hij legt uit dat dit niet correct is en concludeert dat de casestudymethode vaak kan worden toegepast en dat het bruikbaar is voor zowel het
opstellen van een hypothese als het testen van een hypothese. Flyuvbjerg (2009)
haalt een methode van Karl Popper aan die het mogelijk maakt om op basis van
een casestudy te generaliseren. Ook zegt hij dat het mogelijk is door de relaties
tussen verschillende factoren en de daarbij horende oorzaken vast te stellen in
een bepaalde case. Hij stelt dat de generalisatie op basis van één case verschilt
van generalisatie op basis van een groter aantal cases. De twee verschillende
methodes leveren ook andere kennis op, maar beide kunnen relevant zijn. Beide
kunnen dus gebruikt worden, hij benadrukt dat deze elkaar aan kunnen vullen.
Ten slotte verwerpt Flyubjerg (2009) het argument dat casestudies een
subjectieve vooringenomenheid bevatten door te stellen dat deze subjectiviteit
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niet groter is in vergelijking met dan de verificaties door onderzoekers in bij andere
onderzoeksmethoden. Veel onderzoekers die de casestudy-methode gebruiken
komen tot de conclusie dat hun beeld, aannamen, concepten en hypothesen
voorafgaand aan het onderzoek onjuist waren en dat deze herzien moesten
worden. Onderzoekservaringen wijzen uit dat de casestudy-methode een
grotere vooringenomenheid bevat ten opzichte van vervalsing en vooroordelen in
vergelijking met verificatie. Ook benadrukt hij dat de keuzes gemaakt worden in
kwantitatief onderzoek ook subjectief zijn.
Allereerst al deze onderzoeksmethode inderdaad gebruikt worden ter verkenning
van de problematiek. Maar ook zal deze onderzoeksmethode een overzicht
geven van bepaalde maatregelen die genomen kunnen worden in regionale
krimpgebieden. Want Flyubjerg (2009) geeft aan dat er mogelijkheden zijn om door
middel van deze onderzoeken iets generieks te kunnen zeggen over de resultaten
van casestudies. De resultaten van dit onderzoek leiden tot aanbevelingen voor
een strategie en een ontwerp voor regionale krimpgebieden.
9.2.3 Verzamelen van informatie
De data die nodig zijn voor dit onderzoek zijn op verschillende manieren verzameld.
De structuurvisies van de cases bieden daarbij een basis. Aangevuld door
statistische demografische gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) en de websites van de organisatie van de betreffende gebieden. Daarnaast
zullen gesprekken met mensen van de organisatie van deze gemeenten een
beeld geven van de ervaringen over de manier van het benaderen van krimp in
deze gebieden. De interviews met de zogenoemde accountmanagers van deze
regio’s die werkzaam zijn binnen het ministerie van BZK zullen dit beeld aanvullen.
Deze mensen staan iets verder van de organisatie af en kunnen vanuit een ander
gezichtspunt de ervaringen noemen. Daarnaast biedt het proefschrift van Verwest
(2011) veel informatie over de sturingsopgave in Parkstad Limburg. Dit was
namelijk één van de cases die zij ook al heeft bestudeerd.
9.2.4 Verwachte eindproducten
De resultaten van de casestudies worden samengevat en tot een conclusie
gebracht. Deze wordt meegenomen in het afbakenen van het kader voor
hetontwerpproces. Geleerde lessen worden gebruikt in het ontwerpproces van
het strategisch plan en de visie.
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9.3 Analyse plangebied de Achterhoek
De analyse van het plangebied heeft als doel de ontwerpdoelen van het plangebied
te formuleren. Een analyse van een gebied kan op vele verschillende thema’s en
schaalniveaus gedaan worden, daarom zullen voorafgaand aan de analyse de te
onderzoeken onderdelen vastgesteld worden. De thema’s die geanalyseerd zullen
worden komen voort uit de bevindingen vanuit de theorie, waarbinnen het begrip
leefbaarheid is gedefinieerd. Omdat de visie uiteindelijk met behulp van het concept
netwerkstad opgesteld gaat worden zullen kenmerken van de netwerkstad in de
analyse van de Achterhoek continue in gedachte worden gehouden.
9.3.1 Werkwijze
De analyse loopt parallel aan het andere praktisch en theoretisch onderzoek. Ook
is er een vergelijk met de situaties in de casestudies. De onderzoeksprocessen
lopen dus parallel aan elkaar en zorgen voor wederzijdse aanvullingen. De thema’s
waarop verder ingegaan zal worden zijn;
Demografisch krimp is de aanleiding die centraal staat in dit afstudeerproject.
De demografische ontwikkelingen die spelen in het plangebied worden in deze
analyse in kaart gebracht.
Al eerder in dit onderzoek (zie hoofdstuk 3) werd de relatie tussen de gevolgen
van demografische krimp met het begrip leefbaarheid gelegd. De structuur van
de analyses is gebaseerd op de definitie die al eerder is gegeven van het begrip
leefbaarheid. In hoofdstuk 3 worden de ruimtelijke gevolgen van bevolkingskrimp
gekoppeld aan de zes dimensies van leefbaarheid. Hieruit komt naar voren dat deze
begrippen vooral binnen de thema’s woningmarkt, leefomgeving en voorzieningen
terug komen. In de analyse van de Achterhoek staan deze thema’s centraal. Zoals
ook eerder geschreven kan het thema mobiliteit niet ontbreken, deze ondersteunt
de andere thema’s. In hoofdstuk 19 zal uitgebreid ingegaan worden op wat er
precies per thema geanalyseerd zal gaan worden en op welk schaalniveau.
Met de SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) analyse worden de
verschillende sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen in het gebied
belicht. Dit is een concluderend slot van de analyse.

Figuur 19
Kaart Achterhoek
(Auteur, 2012)
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9.3.2 Verzamelen van informatie
De informatie die gebruikt gaat worden voor de analyse van de Achterhoek zal
op verschillende manieren verkregen worden. Er wordt gebruikt van gegevens
van het CBS en de betreffende gemeenten voor statistische gegevens. Ook
zullen de plannen (door regio Achterhoek en Provincie Gelderland) die gemaakt
zijn door de regio zelf bestudeerd worden. Kaartmateriaal van het gebied zal
verkregen worden via TU Delft en de betreffende gemeenten. Aanwezigheid bij
de onderzoeksbijeenkomsten over de vitaliteit van de Achterhoekse winkelkernen
draagt bij aan de algemene kennis wat betreft de gevolgen van krimp in dit gebied.
Dit onderzoek is geïnitieerd door Atelier Rijksbouwmeester. Deze bijeenkomsten
worden verslagen en zullen als bijlage worden toegevoegd. Ook berust een deel
van de informatie op eigen ervaring van de auteur.
9.3.3 Verwachte eindproducten
Uit de analyse van de Achterhoek volgen ontwerpdoelen voor dit gebied. Deze
doelen zullen een aantal thema’s (zie bovenstaand) aansnijden die samen het
kader bepalen voor het ontwerpproces.
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9.4 Ontwerpproces
Het ontwerpproces start na de hiervoor beschreven analyses. Door middel van
de hiervoor beschreven analyses worden de ontwerpdoelen vastgesteld, de visie.
Tijdens de visievorming wordt ook steeds teruggekoppeld met de bevindingen
in de onderzoeken in het theoretisch en praktisch kader, dit is terug te zien in
figuur 20. Het plan zal bij dragen aan de leefbaarheid in het ontwerpgebied de
Achterhoek. Het concept netwerkstad (onderzocht in het theoretisch kader) zal
hierbij gebruikt worden (middel).
De manier waarop het doel bereikt zal gaan worden uitgedrukt in een strategisch
plan. Soft planning (9.4.1) en mixed scanning (9.4.2) zijn strategieën die in dit
strategisch plan gecombineerd gaan worden en bij kunnen dragen om de visie
om te zetten in een ruimtelijk plan. Uit de onderzoeken binnen het theoretisch
en praktisch kader die tot nu toe al zijn uitgevoerd komt naar voren dat deze
methodes essentieel zijn voor een werkbaar en uitvoerbaar plan.
Aan dit strategisch plan, waar een fasering bij hoort worden essentiële ruimtelijke
interventies gekoppeld. De schaal waarop deze ruimtelijke ingrepen gemaakt
worden hangt af van wat er noodzakelijk is om de visie ruimtelijk mogelijk te
maken. De verschillende interventies kunnen dus op verschillende schaalniveaus
zijn, echter de schaal van het gehele strategische plan is op regionaal niveau. Hoe
deze ontwerpprocessen van de ruimtelijke ingrepen zal gaan plaats vinden,zal
later worden toegelicht (9.4.3).

Figuur 20
Ontwerpproces (Auteur,
2012)
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9.4.1. Softplanning
In het theoretisch kader (hoofdstuk 13) van dit onderzoek wordt gesteld dat het
toepassen van het concept netwerkstad niet gaat zonder gebruik te maken van
softplanning in de sturingsorde. Zonneveld (2009) pleit voor deze manier van
netwerksturing.
Soft planning is een planningsmethode die de realiteit van zachte ruimten – soft
spaces – als uitgangspunt neemt: in de ruimtelijke organisatie zijn gebieden niet
meer hard te onderscheiden van andere gebieden. Er is sprake van ingewikkelde
overgangen en complexe onderlinge relaties tussen mensen, activiteiten en
bedrijven aan de ene kant en concrete plekken en ruimten aan de andere kant.
Er moet flexibel met bestuurlijke grenzen omgegaan worden en een nieuwe
organisatie moet ontworpen worden. Zoals open omgaan met het onderscheid
tussen publiek en privaat. We moeten veel meer toe naar een vorm van
netwerksturing, aangezien bestuurlijke indelingen allang niet meer samenvallen
met de schaal waarop ruimtelijke ontwikkelingen zich voordoen en ruimtelijke
structuren zich manifesteren (Luijten, 2009).
Opvattingen over de structuur van de ruimte zoals die zijn terug te vinden in de
ruimtelijke planning berusten volgens Zonneveld nu nog te veel op afgebakende
ruimten, met weinig tot geen oog voor complexe ruimtelijke relaties die vele
schaalniveaus tegelijk overspannen. De handelingsruimte van planners en
overheden is hierdoor veel beperkter dan die planners en overheden zelf
veronderstellen (Zonneveld, 2010).
Zonneveld haalt de Britse onderzoekers Allmendinger en Haughton aan die als
reactie op wat zij noemen ‘de complexe rationale wereld’ moeten planners en
decision-makers leren werken binnen een veelheid aan verschillende ruimten. Zij
noemen dit het leren omgaan met zachte ruimten en vage begrenzingen, ‘soft
spaces and fuzzy boundaries’ (Allmendinger en Haughton, 2009).
Ook de VROMraad heeft een advies uitgebracht over dit type van besturen: zoek
niet de ideale samenwerkingstructuur, maar werk in wisselende coalities samen
rond concrete vraagstukken (VROMraad, 2008). In de literatuur wordt dit volgens
Zonneveld aan geduid als network governance, netwerk sturing. In zijn eigen
onderzoeksgroep binnen OTB (Onderzoeksinstituut TU Delft) in termen van ‘soft
planning for soft spaces’ (Zonneveld, 2010).
De bedoeling is dat in de visie die latere resulteert in een strategisch plan, de
methode soft planning gebruikt gaat worden, zowel in de sturings,- als in de
inrichtingsopgave. Wanneer het plan een aantal netwerken bevat die niet allemaal
op het zelfde schaal,- en besturingsniveau liggen is soft planning essentieel.
Daarom is het belangrijk dat door middel van soft planning dit plan georganiseerd
gaat worden.
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9.4.2 Mixed scanning
Zoals eerder genoemd wordt er in deze ontwerpopgave ingegaan op de
inrichtingsopgave maar ook op de besturingsopgave. Na verkennende gesprekken
met onder andere bestuurders uit de onderzochte cases en bestuurskundige
Femke Verwest is gebleken dat een sturingswijze als bottom-up of top-down
in krimp gebieden niet geschikt is. Een tussenvorm als ‘mixed scanning’ schijnt
efficiënter te werken. Daarom wordt voor deze ontwerpopgave gedacht vanuit
een sturingsmodel als mixed scanning. Hieronder volgt een toelichting.
Spit en Zoete (2009) besteden in hun boek aandacht aan de coördinatiestructuur
van de ruimtelijke ordening. Hierbij wordt ingegaan op de top-down en bottomup benadering. Het begrip planning verwijst in het algemene taalgebruik vooral
naar een top-down beleid, waarin de belangrijkste middelen sterk van bovenaf
gereguleerd worden. In de ruimtelijke planning ligt daarentegen een belangrijk
accent op het bottom-up proces. Belangrijke functies, zoals de middelen- en
implementatiefuncties liggen vooral in handen van het laagste bestuursniveau.
Wil een ‘hogere’ overheid beleid uitgevoerd krijgen, dan zal hij hiermee rekening
moeten houden. Deze werkwijze ligt volgens Spit en Zoete (2009) verankerd
in het ruimtelijke planningsstelsel en heeft in de loop der jaren geen wezenlijke
verandering ondergaan. Inmiddels is er steeds meer minder sprake van top-down
versus bottom-up, maar is er steeds meer sprake van een wisselwerking. Bij het
ene probleem zal de waarneming aan de ‘top’ plaatsvinden, waar het andere
probleem juist bij de ‘bottom’ het eerst wordt gesignaleerd; maar in het proces
waarin men vervolgens tot een oplossing komt, hebben beide zijden van de
hiërarchie hun eigen verantwoordelijkheden volgens Spit en Zoete (2009).
Etzoni (1967) gaat in op het begrip ‘mixed scanning’ en noemt het een strategie
waarbij twee verschillende aanpakken worden gecombineerd. Hij haalt als
voorbeeld de relatie tussen de hogere en lagere schalen van overheidsorganen
aan. De hogere laag bestuurders hebben vooral een ‘overall picture’ van het
geheel en zijn niet zo geïnteresseerd in details. Terwijl de bestuurders op een
lager schaalniveau experts zijn op wat er speelt op lager niveau en dit tot detail in
beeld hebben (Etzioni, 1967). Het is voor bestuurders op een hoger schaalniveau
niet mogelijk om alle details te kennen omdat ze dan het totaal beeld kwijt raken.
Andersom is het voor bestuurders op een lager schaalniveau niet mogelijk alle
gevallen, zo gedetailleerd als dat ze hun eigen situatie te kennen. Hij zegt hier
eigenlijk dat een bestuur van boven af alleen niet mogelijk is omdat die bestuurders
niet in detail weten hoe het er op lagere schaal aan toe gaat. Dit kan dus mis lopen
bij de uitvoering van plannen. Maar als het bestuur alleen van onderaf plaats zal
vinden is er geen overzicht en zullen de verschillende plannen nooit op elkaar
afgestemd kunnen worden. Mixed scanning is een strategie die tussen deze twee
vormen van aanpak in zit. Scanning betekent hierin het proces van gelijktijdige
informatieverwerking en het simultaan daarmee verlopende proces van ontwerpen
en boordelen van alternatieve plannen. Mixed betekent in dit verband gelaagd of
in lagen (Twente, 2012).
In het strategisch plan zal mixed scanning toegepast gaan worden. Het strategisch
plan zal op grotere schaal gemaakt worden, maar er zal ook een uitspraak gedaan
moeten worden hoe dit vanaf onderaf ingevuld en uitgevoerd gaat worden. Een
wisselwerking tussen gemeente, regio en provincie zal hierbij een grote rol spelen.
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9.4.3 ‘Research by design’ of ‘design by research’
Wanneer gekeken wordt naar de relatie tussen de onderzoeken in het theoretisch
kader en de onderzoeken in het praktisch kader is te zien hoe deze samen de
basis vormen voor het ontwerpproject. Het ontwerptraject start dus bij het doen
van onderzoek. Naarmate het ontwerpproces vordert zal er continue een soort
van terugkoppeling van het ontwerp met de onderzoeksresultaten plaats vinden.
Ook zullen er steeds kleine (vergelijkings) onderzoeken worden uitgevoerd. In het
begin stadium van het ontwerpproces zal de nadruk vooral liggen op ‘design
by research’ waarna het langzaam zal veranderen in ‘research by design’. De
verschillen in deze methoden zullen niet zwart-wit liggen, deze methoden zullen in
elkaar overlopen zoals afgebeeld in figuur 21 (Dorst, 2011).
9.4.4 Verwachte eindproducten
Zoals ook in het methodologisch schema te zien is zijn de eindproducten van het
ontwerpproces een visie met daaraan verbonden een strategie. In deze visie en

Design goal
RESEARCH

Predict
effects

Validate
Zmight do

Data
Y might do

X might do

DESIGN

Figuur 21
Ontwerpschema (Dorst,
2012)

strategie komen de theorieën van de netwerkstad, soft planning en mixed scanning
terug. De schaal waarop het eindproduct ontworpen zal worden is op regionale
schaal. Het netwerkdenken kan op vele verschillende schalen geïnterpreteerd
worden, maar in dit ontwerp gaat het om de regionale schaal met verbindingen
op regionaal niveau. De ruimtelijke interventies die gekoppeld worden aan de
strategie zullen echter ook op een lager schaalniveau plaats kunnen vinden. De
schaal van deze interventies hangt af van wat essentieel is om deze ingrepen
strategisch te laten zijn. Belangrijke aspecten die tijdens het hele ontwerpproces
een rol spelen en dus ook terug komen zijn de flexibiliteit wat betreft tijd (ook wel
nabijheid), doelgroepen en demografische ontwikkelingen.
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10. RELEVANTIE
Dit onderzoek is relevant voor zowel het wetenschappelijk debat, het
maatschappelijk debat als de stedebouwkundige praktijk. Zoals hiervoor al is
geschreven is dit onderzoek opgedeeld in drie deelvragen waarvan er twee ingaan
op de praktijk en er een ingaat op de theorie van de Netwerkstad. Hierbij wordt
onderzocht in hoeverre dit concept bruikbaar is in regionale krimpgebieden. Dit
concept van de Netwerkstad is, zoals een groot deel van de stedenbouwkudige
(plannings) concepten, ontwikkeld en toegepast in tijden van groei. Op dit moment
is groei in veel gebieden van Nederland niet meer aan de orde en verkeren we
op economisch gebied in een crisis. Allereerst is dit onderzoek relevant voor
het wetenschappelijk debat omdat door onderzoek naar de bruikbaarheid van
dit concept een uitspraak gedaan wordt over de bruikbaarheid ervan in tijden
van krimp van bestaande stedebouwkundige concepten en instrumenten die
ontwikkeld en toegepast zijn in tijden van groei. Natuurlijk kan er hierover niet
een generieke uitspraak gedaan worden op basis van het onderzoeken van een
enkel concept. Wel kan dit een aanleiding zijn voor het wetenschappelijke debat
hierover. Dit onderzoek is eveneens wetenschappelijk relevant omdat het concept
Netwerkstad nog niet eerder in regionale krimpgebieden is toegepast.
Ten tweede is dit onderzoek relevant voor het maatschappelijk debat omdat het
nogmaals de urgentie benadrukt van het noodzakelijk handelen in krimpgebieden.
De urgentie wat betreft de sturingsopgave, maar ook wat betreft de
inrichtingsopgave. Dat demografische krimp gevolgen heeft voor de leefbaarheid
in regionale gebieden komt nogmaals aan de orde in dit onderzoek. De gevolgen
voor de leefbaarheid hangen direct samen met de gevolgen die krimp heeft
voor de inwoners van de betreffende gebieden, dus wat dat betreft is het
maatschappelijk belang groot. Het is belangrijk dat het debat over het behoud van
leefbaarheid voor deze inwoners op gang blijft. Bij bestuurders maar met name
ook bij de burgers is de urgentie van het behandelen van krimp nog niet altijd
aanwezig. Door de verschillende cases in beeld te brengen en de verschillende
manieren van het behouden van leefbaarheid in beeld te brengen blijft er stof tot
discussie en is dit een handreiking naar een strategie om de leefbaarheid in krimp
gebieden te behouden.
Tot slot kan deze studie ook nog iets opleveren voor de stedebouwkundige
praktijk. Demografische krimp is een verschijnsel dat steeds meer gaat
voorkomen en in de stedebouwkundige praktijk dus steeds vaker tot de context
gaat behoren. In deze studie wordt er gezocht naar ruimtelijke oplossingen om
de leefbaarheid in deze gebieden te behouden. Er wordt onderzocht of er lessen
te leren zijn uit manieren van aanpak die al eerder in deze regionale gebieden in
Nederland zijn toegepast. De conclusies hieruit kunnen een handreiking bieden
naar stedebouwkundigen die in de praktijk met dezelfde context te maken krijgen.
Ook de koppeling die gemaakt wordt met de sturingsopgave voor deze gebieden
kan in de toekomst waardevol zijn voor de aanpak in soortgelijke gebieden. Niet
alleen voor stedebouwkundigen maar ook voor planners en bestuurders kunnen
de resultaten helpen bij andere soortgelijke opgaven in de praktijk.
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11. ETHIEK
Ethische problemen die voor zouden kunnen komen in dit ontwerptraject betreft
de beleving van inwoners. Je kunt vaak bij de uitvoereing van projecten niet
iedereen tevreden stellen. De uitvoering van een ontwerp, waarbij er nieuwe dingen
aangelegd of gebouwd worden gaat dat soms ten koste van iets wat er al stond of
van een stuk grond. In Nederland zijn de rechten van inspraak van inwoners bij de
wet geregeld. Mensen kunnen bezwaar maken tegen de uitvoering van plannen
in hun omgeving. Toch is het in een project als deze, waarbij het om de gevolgen
van demografische krimp gaat belangrijk om het doel dat nagestreefd wordt, het
behouden van de leefbaarheid heel duidelijk te stellen. Alle ingrepen die gedaan
worden komen de leefbaarheid, en dus de inwoners ten goede. Het is van belang
heel zorgvuldig en serieus om te gaan met bezwaren die mensen kunnen hebben.
Een ander ethisch aandachtspunt gaat over plannen die uitgevoerd worden met
gemeenschapsgeld. De samenwerking tussen gemeenten, waarbij er dus ook op
financieel gebied samengewerkt zal gaan worden, moet op een integere manier
gebeuren. Het gaat om het belang van de regio en van de mensen die er wonen.
In de praktijk zijn er voorbeelden aan te wijzen waarbij bestuurders toch gaan voor
het belang van de eigen gemeente als het om geld gaat. Dit blijkt niet te werken
en zou je als ethisch probleem kunnen bestempelen omdat de integriteit hier in het
gedrang komt. Dit geldt eveneens voor prestigieuze (bouw) projecten, het belang
van de burger moet altijd voorop worden gesteld.
Als het gaat over ethiek in dit project is duurzaamheid een belangrijk begrip. Bij
planning en stedebouw gaat het vaak over projecten die een langer tijdsbestek
in nemen. Zeker als het gaat over krimp, dat niet van de een op de andere
dag komt en gaat. Het is daarom van belang iets te plannen en ontwerpen dat
houdbaar is voor een langere periode. Duurzaam in de zin dat het lang mee gaat
en geschikt is voor toekomstige bewoners van het gebied. Het begrip flexibiliteit
hangt hiermee samen. Gedurende het ontwerpproces zullen de factoren tijd,
doelgroepen en methodologische ontwikkelingen mee genomen worden om het
ontwerp zo duurzaam mogelijk te maken. Dit is eerder toegelicht in de inleiding
van het hoofdstuk wat gaat over het methodologisch kader. Dat het project ook
duurzaam moet zijn in de zin van rekeninghouden met het milieu is in deze tijd
vanzelfsprekend.
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12. PLANNING
In figuur 22 is te zien hoe de planning van de werkzaamheden voor dit
afstudeerproject er uit ziet. In de donker gele kleur is afgebeeld wat er tot nu
toe (tot de P2 peiling) is uitgevoerd en wat er nog gedaan gaat worden. De letter
‘P’ staat hier voor peiling. Gedurende het afstudeertraject vinden er verschillende
peilingen plaats die bestaan uit een presentatie voor mentoren en het inleveren
van een rapport. De tweede, vierde en vijfde peilingen zijn officiële peilingen hierbij
is ook een gecommitteerde namens de examencommissie aanwezig.
Voor het theoretisch kader zit een groot deel van het onderzoek er op. Na de P2
zullen er eventueel na commentaar nog een aantal aanpassingen plaatsvinden
maar verder is dit dan afgerond. Mocht het – door bijvoorbeeld het onderzoek
in het praktisch kader – nog nodig zijn om meer van een bepaald aspect uit te
zoeken binnen het theoretisch kader, dan is daar wel ruimte voor.
Voor de P3 presentatie zal het onderzoek binnen het praktisch kader afgerond
zijn. Omdat het casestudy onderzoek op dit moment al verder is gevorderd zal dit
volgens planning eerder afgelopen zijn.
Het ontwerpproces zal starten na de P2 presentatie. Dit proces zal parallel lopen
aan het onderzoek binnen het praktische kader. Zoals in het methodologisch
kader is beschreven hangen deze onderzoeken en het ontwerpproces ook nauw
samen. Gepland is om tijdens P3 presentatie de visie te presenteren en een
aanzet te geven tot de strategie.
Deze strategie met bijbehorende ruimtelijke interventies zullen verder uitgewerkt
worden in de periode tussen de P3 en P4.
Na de P4 vind het proces van evalueren, bijwerken en het afstemmen van de
verschillende onderdelen van dit afstudeerproject plaats. Het is dan de bedoeling
dat een aantal zaken eventueel bijgeschaafd kunnen worden en dat het geheel
presentabel wordt gemaakt voor de P5 presentaties.
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P5 januari 2012

P4 december 2012

P3 oktober 2012

P2 juni 2012

P1 april 2012

Figuur 22
Schema planning
onderzoek (door auteur,
2012)
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Theoretisch kader

13. THEORETISCH KADER
In het theoretisch kader wordt het concept van de Netwerkstad nader beschreven
in de relatie tot krimp. Zoals in het methodologisch kader besproken is heeft dit
theoretisch onderzoek plaatsgevonden door middel van het schrijven van een
review paper. Hieronder volgt hiervan het resultaat.

Netwerkstad, netwerkgedachte in tijden van krimp

bruikbaarheid van het planningsconcept netwerkstad om de krimpproblematiek in
regionale gebieden te verminderen.
13.1 Concurrentie in krimpgebieden als aanleiding netwerkgedachte
Demografische krimp is een thema dat bij bestuurders en ontwerpers steeds
vaker de agenda komt te staan. Dat is niet zo raar want de komende dertig jaar
treedt in grote delen van Nederland bevolkingsdaling op. In ruim een kwart van
de Nederlandse gemeenten daalt het aantal inwoners met 2,5 procent of meer
(Jong en Duin, 2010). Volgens Hospers (2010) laat de Nederlandse overheid het
op dit moment aan regio’s en gemeenten zelf over om de gevolgen van krimp
aan te pakken. In de hoop nieuwe inwoners te trekken en alsnog te groeien
investeren de meeste krimpgebieden in city- en regiomarketing, variërend van
‘Er gaat niets boven Groningen’, ‘Dronten: ontdek de ruime’ tot ‘Zuid-Limburg:
Bright Sight of Life’. Bij deze city- en regiomarketing zijn de nodige vraagtekens
te plaatsen. Uiteindelijk strijden gemeenten en regio’s immers om dezelfde groep.
Een succesvolle wervingsactie van de ene plaats trekt inwoners weg bij de andere
(Hospers, 2010). Als alle gemeenten op hun eigen manier demografische krimp
bestrijden, is concurrentie om inwoners, voorzieningen en bedrijvigheid het
gevolg (Verwest en Dam, 2010). Groei van een gemeente gaat vaak ten koste van
omliggende plaatsen (Hospers, 2010).
Omdat concurrentie tussen gemeenten niet de oplossing lijkt te zijn voor de
problemen rondom krimp wordt er door het Planbureau voor de Leefomgeving
(2010) aan gemeenten geadviseerd het krimpbeleid in regionaal verband op
te pakken en af te stemmen (Verwest en Dam, 2010). Hierbij moet er geen
concurrentie meer zijn tussen gemeenten maar moeten zij gaan samenwerken en
elkaar aanvullen. Het planningsconcept van de netwerkstad, werd in Nederland in
de Vijfde Nota Ruimtelijke ordening als beleid geïntroduceerd (Priemus, 2012). Dit
concept stelt onder andere dat een (stedelijk) netwerk beter functioneert wanneer
knooppunten elkaar aanvullen en wanneer knooppunten meervoudig met elkaar
verbonden zijn en dat is in feite hetzelfde dat wordt beoogt als oplossing in de
huidige krimpproblematiek. Dupuy (2008) verwoordt dit in zijn boeken en geeft
aan dat de verschillende knooppunten hun eigen identiteit ontwikkelen. Hij
benadrukt dat er geen duurzaam netwerk kan bestaan zonder deze diversiteit.
Dit aspect van complementariteit binnen het concept van de netwerkstad lijkt een
interessante link te zijn naar het idee dat gemeenten elkaar zouden gaan moeten
aanvullen in de regionale krimpgebieden.
Ook Priemus (2012) omarmt netwerksteden en stedelijke netwerken. Hij schrijft dat
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netwerksteden een inspirerende ruimtelijke planningsdoctrine vormen waarin de
brug kan worden geslagen tussen economische groei, bereikbaarheid, qualitiy-oflife, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit (Priemus, 2012). De economische groei
die Priemus (2012) in dit fragment noemt, bevestigt de kanttekening die gemaakt
kan worden bij het toepassen van de netwerkstad op regionale krimpgebieden.
Het concept netwerkstad is tot nu toe in de Nederlandse ruimtelijke ordening
vooral toegepast in gebieden die te maken hadden met groei. Priemus (2012)
noemt Haarlem, de Zuidvleugel en de Randstad als voorbeelden hiervan (Priemus,
2012). Hij noemt het concept van de netwerkstad als de nieuwe ruimtelijke
planningsdoctrine, maar geldt dit wel voor gebieden die kampen met krimp en waar
dus geen sprake is van economische groei? De onderzoeksvraag van dit literatuur
onderzoek gaat in op de bruikbaarheid van dit netwerkconcept in krimpgebieden.
Deze luidt dan ook: in hoeverre is het plannings concept netwerkstad van Dupuy
bruikbaar als planningsinstrument om de krimpproblematiek in regionale gebieden
te verminderen?

Figuur 23
Netwerkstad Zuidvleugel
(Atelier Zuidvleugel,
2012)

Het zou een illusie zijn om te denken dat dit concept de krimpproblematiek
helemaal zou kunnen wegnemen, maar wat betreft de problematiek die wordt
veroorzaakt door concurrerende gemeenten zou het een zet in de goede richting
kunnen zijn. Wat het concept precies in krimpgebieden zou kunnen betekenen
wordt in dit paper onderzocht. Om in te kunnen gaan op de relatie van het
netwerkstad concept met de krimpproblematiek wordt er allereerst ingegaan op
de kenmerken van het concept. Daarna wordt per laag (het concept van Dupuy
bestaat uit drie lagen) ingegaan op hoeverre het concept bruikbaar zou kunnen
zijn om de krimpproblematiek aan te pakken.
Dit literatuuronderzoek heeft als doel een uitspraak te kunnen doen over de
mogelijkheden waarop het Dupuy’s netwerkstad bruikbaar zou kunnen zijn om
de krimpproblematiek in regionale gebieden te verminderen. Hierbij is literatuur
van Dupuy, Rooij, Klaasen, van Schaick en Priemus gebruikt voor een beter
begrip van de kenmerken van dit concept. Daarnaast wordt ook ingegaan op de
omstandigheden waarin de regionale krimpgebieden verkeren. Verwest en van
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Dam hebben hier bruikbare literatuur over geschreven. De verworven uitkomsten
zullen verder gebruikt worden in een ruimtelijke strategie voor de Achterhoek.
Waarin de samenwerking tussen gemeenten en aanpak van de leefbaarheid
centraal staat.
13.2 Netwerkstad
Om te kunnen onderzoeken wat de netwerkstadgedachte zou kunnen betekenen
in regionale gebieden die kampen met krimp zal eerst de netwerkstad nader
toegelicht worden. Wandl (2012) schrijft dat de netwerkaanpak niet nieuw is in
de stedebouw. Hij noemt onder andere Cerdá’s plan voor de uitbreiding van
Barcelona (1858), Wagner’s studie van ‘Die Grosstadt’ voor de uitbreiding van
Wenen (1910) en Wright’s visie voor de Amerikaanse ‘Broadacre City’ (19201960) als voorbeelden van hoe stedebnouwkundige planners reageren op de
effecten van nieuwe technologie en hoe ze deze vertaald hebben in ruimtelijke
plannen en beleid (Wandl et al., 2012).
Aan de hand van het ‘operator’ model van Fishman (1990) en eerdere omschrijvingen
van Wright (1943) wordt door Dupuy (2008) de theorie van netwerken beschreven.
Het systeem bestaat uit drie lagen van operators. Het eerste niveau is de laag
waarin de transportnetwerken (infrastructuurnetwerk, openbaarvervoer netwerk,
communicatienetwerk) zich bevinden. Het gaat hier om technische netwerken
waaronder straten, snelwegen, kabels, draden en rioleringen (Rooij, 2005). Deze
laag maakt de onmisbare connectie tussen de verschillende onderdelen van de
tweede laag waardoor iedereen zijn eigen complexe netwerkpatroon kan creëren
met de voorzieningen die men nodig heeft. Het tweede niveau is dan ook het
functionele netwerk waaronder het productienetwerk en het consumptienetwerk
vallen. Dupuy (2008) schrijft dat een stad niet over duidelijke grenzen beschikt
als het gaat over de verdeling waar mensen werken, wonen en winkelen. Dit
netwerk van de verschillende huishoudens (waarbij ieder hun eigen voorzieningen
gebruikt over de verschillende routes er naar toe) vormt het derde niveau van het
model. In de derde laag betreffen de operators de mensen in hun dagelijks leven.
Ze maken gebruik van de eerste twee lagen om hun persoonlijke netwerken te
kunnen creëren door het interpreteren van mogelijkheden en deze te verbinden
met de activiteiten plaatsen, ruimten, services, verlangen en benodigdheden voor
het individuele (of huishoudens) gedrag (Rooij, 2005). Dit is het netwerk of ook
wel gebruiksgebied van de huishoudens genoemd. Hiermee creëren en realiseren

Figuur 24
‘operator model’ (Dupuy,
2008)
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personen hun eigen virtuele wereld. Dupuy (2008) duidt deze wereld aan met de
term ‘virtueel’, echter deze wereld is reëel voor deze gebruikers en bestaat echt
in werkelijkheid. Het gaat om een individueel netwerk gebaseerd op bestaande
knooppunten. Rooij (2005) stelt dat de eerste twee lagen een zekere objectiviteit
bevatten terwijl de derde laag hoofdzakelijk subjectief genoemd kan worden. Hier
worden persoonlijke keuzes gemaakt die worden ondersteund door de eerste
twee niveaus. Dupuy (2008) stelt dat het theoretische model van Fishman (1990)
de rol en invloed van (stads)centra naar beneden brengt, omdat dit systeem van
netwerken geen duidelijk centrum meer heeft.
Netwerken in de stedenbouw zorgen voor de connectie tussen mens en plaats.
De netwerkstad refereert naar een samenleving waarin sociale, economische en
culturele structuren niet alleen worden bepaald door een gezamenlijk gebruik van
een bepaalde plaats, maar ook (in eerste instantie) bij de connecties die individuele
actoren (personen, bedrijven, instituten) hebben met plaatsen, personen of
activiteiten die ergens anders plaatsvinden (Rooij, 2005). De beschrijving van het
netwerkconcept van Dupuy (2008) kan aangevuld worden met drie principiële
criteria die gebaseerd zijn op en vrij vertaald zijn naar Caso (1999) en Drewe (2002):
the topological criterion: here topology refers to the geometrical or physical
configuration of a network; to the way in which the nodes of a network are
physically connected. Networks are not abstract entities; they are related to the
spatial dimension by connecting nodes via links, in space. The amount of links of
a node - i.e. the degree of how networked a node actually is - is a measure of the
quality of that specific node. Moreover, the connectedness of all network nodes
is a qualitative characteristic of the network as a whole.
the kinetic criterion: kinetic qualities refer to movement and communication
between nodes. It is basically a relationship between space and time, which is
translated in speed. The rapidity of the connections within a network is a measure
of the quality of the network itself.
the adaptive criterion: adaptability concerns the capacity of networks to evolve
over time and space. On the one hand, a network should be able to modify its own
structure of nodes and links. On the other hand, it should be able to ‘guarantee’ or
adapt itself to the various and changing needs and desires of its users by offering
them a range of choices to help them reach their goals. Both robustness and
flexibility are measures of the quality of a network (Rooij, 2005).
Het ‘operator’model door Dupuy (2008) beschreven in drie lagen en de criteria
die de karakteristieken van dit model vormen de basis voor het onderzoek naar
bruikbaarheid van het concept in relatie tot de krimpproblematiek. Door de relatie
van de drie lagen en de drie criteria (topological, kinetic, adaptive ) te leggen
met de situatie in krimpgebieden wordt in de volgende sectie onderzocht hoe
deze het planningsconcept van de netwerkstad bruikbaar zou kunnen zijn om de
krimpproblematiek te verminderen.
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13.3.Netwerkstad in regionale krimpgebieden
In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de netwerkstad en de regionale gebieden
die kampen met krimpproblematiek gelegd. De definitie van krimp die door de
Rijksoverheid (Ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2012)
is gegeven wordt hierbij overgenomen: bevolkingsdaling wordt een probleem
als het zich regionaal voordoet, substantieel is in omvang, gepaard gaat met
huishoudensdaling en structureel van aard is (Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties, 2009). De problematiek die met deze krimp gepaard
gaat heeft afname van de leefbaarheid tot gevolg. Dit uit zich met name in het
verdwijnen van voorzieningen, verpaupering van wijken, leegstand en afname van
de werkgelegenheid. Veel jonge hoogopgeleide mensen trekken weg of keren na
hun studie niet terug naar de regio (Rutgers, 2012a).
Zoals eerder geschreven heeft Dupuy een indeling van drie lagen voor zijn
netwerkconcept vastgesteld. In veel beschrijvingen van het ‘operator model’
wordt begonnen met de eerste laag, maar omdat de krimpproblematiek ook een
groot sociaal vraagstuk is en de mens centraal staat wordt er in onderstaande
beschrijving begonnen met de derde laag.
12.3.1 Netwerk van de huishoudens (laag 3)
“An opportunity of immediate, direct and ubiquitous relationships, yet the freedom
to chose the time and place.. that, apparently, is what people have to come to
expect from the networks.” Met deze woorden introduceert Dupuy de sociale
scope van stedelijke netwerken. Hij benadrukt dat boven de functionaliteit, het
netwerk een waarde heeft om dit sociale aspect te bewerkstelligen. Rooij (2005)
sluit hierbij aan, hij stelt dat in de ruimtelijke planning netwerken vaak benaderd
zijn vanuit een geografisch oogpunt. Hij benadrukt dat wanneer er binnen
de stedenbouw gesproken wordt over netwerken dat de mens hierin centraal
moet worden gesteld. Hierbij moet gefocust worden op hoe de netwerken
worden gebruikt door mensen om hun doel te bereiken (Rooij, 2005). Binnen het
netwerkstadgedachte spelen sociale aspecten in de derde laag een grote rol. Het
gaat hier immers om hoe de eerste twee lagen dienend kunnen zijn binnen het
gedrag van mensen uit de derde laag.
Vanuit dit oogpunt zou er ook naar de sociale processen in krimpgebieden
gekeken kunnen worden. Wat is het gedrag van mensen ten opzichte van de
functionele en de technische netwerken. Hoe zijn de plaatsen van de activiteiten,
de ruimtes, de diensten, de verlangens en de behoeften van mensen te koppelen
aan een netwerksysteem. Een indicatie maken van deze behoeften van mensen
in een krimpgebied is lastig. Er zijn een aantal factoren waaronder toenemen
van de welvaart, mobiliteit en veranderen leefstijlen die invloed hebben op
het gedrag van mensen en die het lastig maken om deze wensen goed in te
schatten. Planners kunnen niet ingrijpen in de derde laag omdat de huishoudens
(of individuen) zelf hun eigen netwerk bepalen door het selecteren van hun eigen
route van activiteiten (Wandl et al., 2012). Wel kunnen stedenbouwers en planners
ingaan op de mogelijkheden en kansen ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit
(gebruikerswaarde, toekomstwaarde, belevingswaarde) die ze de bewoners
van krimpgebied willen bieden. Volgens Verwest (2012) moet in krimp gebieden
de focus liggen op de huidige bewoners van het gebied en niet meer op het
aantrekken van mensen buiten het gebied (Rutgers, 2012b).

64

NETWERKSTAD IN REGIONALE KRIMPGEBIEDEN

Zoals hierboven in Wandl’s stelling (2012) al werd genoemd kunnen
stedenbouwkundig ontwerpers en planners niet ingrijpen in de derde laag van
het netwerkmodel. Volgens Rocco (2008) kunnen zij wel invloed hebben op
alle lagen door in het model een verticale laag toe te voegen die gaat over het
proces van de overheid (territorial governance interface). Deze laag refereert
naar een proces dat een positieve spanning creëert tussen de publieke sector,
private sector en de civiele sector (Rocco, 2008). Zonneveld (2010) gaat in op het
bestuurskundige aspect in netwerken. Hij betoogt dat een benaderingswijze van
‘soft planning’ kan worden gebruikt om het bestuurlijke vraagstuk op te lossen.
Soft planning is een planning die de realiteit van zachte ruimten – soft spaces – als
uitgangspunt neemt: in de ruimtelijke organisatie zijn gebieden niet meer hard te
onderscheiden van andere gebieden. Er is sprake van ingewikkelde overgangen
en complexe onderlinge relaties tussen mensen, activiteiten en bedrijven aan de
ene kant en concrete plekken en ruimten aan de andere kant. Er moet flexibel
met bestuurlijke grenzen omgegaan worden en een nieuwe organisatie moet
ontworpen worden. Zoals open omgaan met het onderscheid tussen publiek en
privaat. Dit gaat naar een vorm van netwerksturing toe, aangezien bestuurlijke
indelingen al lang niet meer samenvallen met de schaal waarop ruimtelijke
ontwikkelingen zich voordoen en ruimtelijke structuren zich manifesteren (Luijten,
2009). Soft planning lijkt een perspectiefvolle werkwijze te zijn om om te gaan
met het gegeven dat bestuurlijke indelingen niet langer meer samenvallen
met de schaal waarop ruimtelijke ontwikkelingen zich voordoen en ruimtelijke
structuren zich manifesteren. Dit vereist een nogal ingrijpende verandering van
de wijze waarop in de ruimtelijke ordening van oudsher plannen worden opgezet
(Zonneveld, 2010). Verwest (2011) heeft in haar proefschrift onderzoek gedaan
naar hoe lokale overheden omgaan met krimp. Daarbij maakt ze een onderscheid
in conservatieve en radicale beleidsveranderingen. Gesproken wordt er van een
conservatieve verandering wanneer lokale overheden demografische krimp in hun
beleid noemen en de inhoud van hun beleid aanpassen, en al deze aanpassingen
zijn gericht op het laten toenemen van het aantal inwoners of huishoudens of de
potentiële beroepsbevolking. Het doel is het bestrijden van krimp. Bij een radicale
beleidsverandering noemen lokale overheden demografische krimp in hun beleid
en passen zij de inhoud van hun beleid daarop aan, maar accepteren zij de daling
van het een en/of het ander en zijn de aanpassingen gericht op het begeleiden
van de krimp (Vewest 2011). Uit haar onderzoek komt naar voren dat de lokale
overheden in drie krimpregio’s hun beleid overwegend onveranderd voortzetten
of op krimp reageren met conservatieve beleidsveranderingen. Voordat het
voorgestelde ‘soft planning’ model van Zonneveld ingevoerd kan worden in
regionale krimpgebieden zal er dus eerst verandering plaats moeten vinden in het
huidige beleid. Het ‘groeidenken’ zal omgezet moeten worden naar een gedachte
die uitgaat van het begeleiden van krimp. Pas daarna zal er over de benadering
vanuit de netwerkstad nagedacht kunnen worden. Zoals al eerder geschreven
door Priemus (2012) heeft de overheid het netwerkdenken al genoemd in haar
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Maar volgens Verwest (2011) zal er eerst een
radicale beleidsverandering nodig zijn in deze gebieden om het netwerk te kunnen
realiseren.
Zonneveld gaat bij de soft planning methode in op de verschillende schalen
waarop de netwerksturing plaats moet gaan vinden. Verschillende schaalniveaus
spelen een belangrijke rol als het gaat over de netwerkstad in krimpgebieden.
Als je als stedebouwkundig ontwerper of planner mogelijkheden en kansen voor
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de bewoners van het gebied wilt creëren zullen deze kansen en mogelijkheden
niet allemaal op de zelfde schaal liggen. Als het gaat over kansen op het gebied
van werken-wonen gaat het over een heel ander schaalniveau dan kansen op
het gebied van voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen. Mogelijkheden
en kansen van mensen liggen dus op verschillende schalen, om deze te kunnen
creëren zal dit bestuur dan ook op verschillende schalen plaats moeten vinden
en ‘soft planning’ leent zich voor de deze ‘ad hoc’ organisatie. De verschillende
netwerken, gekoppeld aan de verschillende mogelijkheden van bewoners moeten
aangesloten kunnen worden op netwerken van dezelfde schaal. In de criteria van
een netwerk die eerder genoemd zijn komt naar voren dat het netwerk aanpasbaar
moet zijn en dat vooral af hangt van de behoeften van individuen. Begrippen als
nabijheid en bereikbaarheid zijn hierbij van belang, dit wordt verder toegelicht in
de beschrijving van het netwerk van productie en consumptie.
13.3.2 Netwerk van productie en consumptie (laag 2)
Wanneer de stedenbouwkundig ontwerper het doel heeft mogelijkheden
en kansen te creëren voor de bewoners in een krimpregio om daarmee de
krimpproblematiek te verminderen, is de tweede laag ook van belang. Om deze
kansen en mogelijkheden te bewerkstelligen moet het netwerk van functies
toereikend zijn. Een verschijnsel dat in krimpgebieden vaak voorkomt is het
afnemen van het draagvlak van voorzieningen. Hierdoor dreigen voorzieningen en
werkgelegenheid in deze gebieden te verdwijnen.
De oplossing zou kunnen liggen in het denken op andere schaalniveaus. Hierbij
wordt er niet meer vanuit gegaan dat elk dorp (kern) alle voorzieningen en functies
bezit, dit is immers niet altijd meer mogelijk in verband met het afnemen van het
draagvlak. Er moet op het schaalniveau van de regio gedacht worden. Zo kunnen
er minder voorzieningen bestaan en kan toch iedereen voorzien blijven in zijn/haar
behoeften, mits een goede bereikbaarheid gegarandeerd is. Er moet wel rekening
gehouden worden met het feit dat het schaalniveau van bijvoorbeeld supermarkten
(dagelijkse boodschappen) anders ligt dan die van bijvoorbeeld kantoorbanen
(werkgelegenheid). Zo krijg je dus bij elk type functie een bijpassend netwerk op
een bijpassend schaalniveau. Het gaat er om welke afstand mensen bereid zijn
af te leggen om deze functies te bereiken. Of beter gezegd, wat de nabijheid
van deze functies is en met name hoeveel tijd het kost deze te bereiken. Door
de ene kern zijn supermarkt te laten behouden omdat die heel goed bereikbaar
is en de andere kern haar woonboulevard, krijgt elke kern een specifiek aanbod
aan voorzieningen. Deze kernen kunnen als verschillende knooppunten in het
netwerk gezien worden en concurrentie tussen gemeenten om voorzieningen zou
hierdoor kunnen verminderen Het beleid zal in deze gebieden in moeten gaan op
de schaalniveaus waarop de functies liggen en op de spreiding of juist clustering
van de functies. Aan elk knooppunt zou een thema gekoppeld kunnen worden
van de voorzieningen die daarbij horen. Deze thema’s of identiteiten kunnen het
beste worden geformuleerd aan de hand van functies die al aanwezig zijn binnen
het knooppunt. Verwest (2012) bevestigt de gedachte dat alle knooppunten
wat betreft het thema sterk moeten verschillen (Rutgers, 2012b). Als er geen
verschil is tussen de knooppunten dan vindt er geen uitwisseling plaats en werkt
het netwerk niet (Dupuy, 2008). Het probleem dat Verwest (2012) tegenkomt bij
regionale samenwerking is dat als er geen duidelijk centrum is waar voorzieningen
vanzelfsprekend aan toe bedeeld worden, de gemeenten elkaar de voorzieningen
niet gunnen en dus nog steeds concurreren. Daarom moet er vooraf goed
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afgesproken worden hoe de verdeling of clustering er uit gaat zien en waar welk
thema zich vestigt (Rutgers, 2012b). HIerbij moet wel een kanttekening gemaakt
worden. Bedrijven hebben vaak een eigen beleid wat betreft de spreiding van hun
vestigingen. Het plannen van deze locaties zal dus in goed overleg moeten plaats
vinden, en de overheid zal hier door gunstige regelingen misschien invloed op
kunnen hebben.
De verschillende netwerken kunnen ook via de knooppunten dan weer aan elkaar
gekoppeld worden, zodat mensen activiteiten kunnen combineren. Dan kan het
netwerk van werkgelegenheid op een bepaald knooppunt gecombineerd worden
met het netwerk van kinderopvang. Dit levert extra flexibiliteit op.
De nabijheid van de verschillende functies gaat ook in op het tweede criterium dat

Figuur 25
De digitale Wijkkrant,
2012)

voor netwerken gesteld wordt. De kinetische kwaliteiten van het netwerk refereren
naar relatie tussen plaats en tijd, ook wel snelheid genoemd. Door de snelheid van
de connecties in het netwerk te meten krijg je een indruk van de kwaliteit van het
netwerk. Het gaat niet per se om hoever een voorziening of functie bij je vandaan
is maar over de nabijheid, over de snelheid waarmee je er komt. Essentieel is
het dus in een krimp gebied dat je de functies en voorzieningen (gekoppeld aan
knooppunten) zo situeert dat het voor mensen goed te bereiken is. Hierdoor kun
je nieuwe kansen en mogelijkheden creëren op een ander schaalniveau, hierdoor
kan de leefbaarheid op peil blijven en de krimpproblematiek afnemen.
Als het gaat over productie en consumptie zit er ook een economisch tintje aan
het verhaal met krimp. Van Dam en Verwest (2006) schrijven over de relatie van
regionale demografie met regionale economie. Ze komen tot de conclusie dat
je kan spreken van een relatie tussen deze twee verschijnselen maar dat het
erg complex is en nog niet goed te definiëren is wat deze relatie is. De hoofdlijn
die steeds terug komt is dat deze regionale economie sterk samenhangt met
de werkgelegenheid in het gebied. Er worden twee verschijnselen expliciet
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genoemd, het vertrek van jonge hoogopgeleide mensen en de gebieden waarbij
de regionale economie voornamelijk gebaseerd was op één bedrijfstak die
weggevallen is. Regionale economieën die vooral steunen op één bedrijfstak
zijn uiterst kwetsbaar, economische heroriëntatie blijkt hier bijzonder lastig (Dam
et al., 2006). Het concept van de netwerkstad zou kunnen bijdragen aan de
economische heroriëntatie voor deze gebieden. Door een netwerk aan te leggen
in deze gebieden waarbij niet-grondgebonden bedrijven zich makkelijker zouden
kunnen aansluiten door de samenwerking tussen ondernemers onderling en de
goede bereikbaarheid via het netwerk. Ook bedrijven die momenteel al in het
gebied gevestigd zijn, zijn meer levensvatbaar door aansluiting bij het netwerk.
Het concept zou ook een bijdrage kunnen leveren aan het terug brengen van
jonge hoogopgeleide mensen na hun studie. Van Dam en Verwest (2006) schrijven
dat de relatief geringe afstanden binnen Nederland een rol kunnen spelen. Dit
halen ze aan in het kader van dat verlies van werk daardoor niet noodzakelijk
leidt tot verhuizen (Dam et al., 2006). Maar ook in het geval van het behouden
van hoogopgeleide jonge mensen in het gebied is dit relevant. Door een goed
netwerk aan te leggen dat grensoverschrijdend werkt kan het netwerk van
werkgelegenheid voor hoogopgeleide mensen ook aansluiten op het regionale
krimpgebied. Het hoeft niet allen grensoverschrijdend te werken vanuit het
krimpgebied zelf, maar ook vanuit de gebieden rondom het krimpgebied, twee
kanten op dus. Dit maakt het gemakkelijker om ergens anders te werken dan je
woonachtig bent. De knooppunten moeten de kwaliteiten gaan bieden waar deze
doelgroep naar opzoek is. De eerste laag van het operatormodel speelt hierbij een
erg belangrijke rol . De wegennetwerken, openbaarvervoer netwerken en de ICT
netwerken moeten hiervoor geoptimaliseerd worden.
13.3.3 Technisch netwerk (laag 1)
Het technische netwerk van het model van Dupuy (2008) bevat het
infrastructuurnetwerk, het openbaarvervoersnetwerk en het communicatienetwerk.
Om nieuwe mogelijkheden en kansen voor bewoners in een krimpgebied te
kunnen bieden is deze laag essentieel. Dit kan een ondersteunende maar soms
ook sturende laag in het model zijn, zonder het technisch netwerk is er niets
mogelijk. Als de netwerkstad als planningsinstrument gekozen wordt om de
krimpproblematiek te verminderen, wordt er gekozen voor een spreidingsbeleid
voor de voorzieningen op een regionaal niveau, waarbij de voorzieningen
gekoppeld worden aan knooppunten. Ieder knooppunt heeft een eigen thema
met daaraan gekoppelde voorzieningen. Om dit te kunnen laten werken is het
belangrijk dat het technische netwerk zorgt dat de knooppunten goed bereikbaar
zijn. Als het gaat om bijvoorbeeld werkgelegenheid dan is het van belang dat
wanneer de werkactiviteiten niet meer in krimpregio plaats kunnen vinden deze
wel goed bereikbaar blijven door middel van het technische netwerk. Hierdoor
kan je mogelijkheden voor bewoners van het krimpgebied bieden om buiten de
regio te gaan werken maar toch in het gebied te blijven wonen. Dan gaat het niet
alleen om de infrastructuur en het openbaarvervoersnetwerk, maar ook om het
communicatienetwerk. Dit biedt kansen om het ‘nieuwe werken’ te stimuleren.
Door de nabijheid te vergroten middels het verbeteren van het technische netwerk,
vergroten de mogelijkheden voor de bewoners van het gebied. Aansluiting op
netwerken in de omliggende gebieden (en de rest van het land) is wel essentieel
voor het werken van de netwerkstad.
Het technisch netwerk speelt een belangrijke rol in het adaptieve criterium van
netwerken. Het netwerk moet zich kunnen aanpassen aan de veranderende

68

NETWERKSTAD IN REGIONALE KRIMPGEBIEDEN

leefstijlen van mensen en dus aan de veranderende behoeften en verlangens
van actoren. Het netwerk wordt sterker wanneer het verschillende keuze
mogelijkheden biedt om actoren hun doelen te laten bereiken wanneer de
situatie aan het veranderen is. Hoe meer de knooppunten verbonden worden
op verschillende manieren door het technisch netwerk, hoe sterker het netwerk
wordt. Dit bevorderd ook de flexibiliteit van het netwerkconcept.
13.4 Conclusie: netwerkstad in krimpgebieden
Dit literatuuronderzoek is een onderdeel van het afstudeeronderzoek naar
regionale krimpgebieden in Nederland. De hoofdvraag in dit paper gaat over of
het concept netwerkstad van Dupuy bruikbaar is als planningsinstrument om de
krimpproblematiek in regionale gebieden te verminderen.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er literatuur over het planningsconcept
Netwerkstad en over krimp in Nederland bestudeerd. Dit concept stelt onder
andere dat een (stedelijk) netwerk beter functioneert wanneer knooppunten elkaar
aanvullen en wanneer knooppunten meervoudig met elkaar verbonden worden.
Dit aspect van complementariteit binnen de netwerkstad is een interessante link
naar het idee dat gemeenten elkaar zouden gaan moeten aanvullen in de regionale

Figuur 26
Jongerenbijeenkomst,
Glazen Campus
Achterhoek
(De Gelderlander, 2012)

krimpgebieden. Hierdoor zou problematiek die gepaard gaat met krimp kunnen
verminderen. Het netwerkconcept bestaat uit 3 lagen en volgens deze indeling is
ook de relatie gelegd met de krimpproblematiek.
In de derde laag van het netwerkconcept van Dupuy (2008) staat de mens
centraal. Dit is ook het uitgangspunt als het gaat over het verminderen van de
krimpproblematiek, het is immers ook een groot sociaal probleem. Het gaat om
de stedenbouwkundige opgave die samenhangt met het creëren van kansen en
mogelijkheden voor de bewoners van regionale krimpgebieden. Voor bestuurders
zal eerst een radicale beleidsverandering plaats moeten vinden anders kan ‘soft
planning’ niet plaatsvinden. ‘Soft planning’ is op bestuurlijk niveau essentieel om
het concept netwerkstad in te kunnen voeren op verschillende schaalniveaus die
daarmee samenhangen.
In de tweede laag spelen die verschillende schaalniveaus ook een belangrijke
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rol. De kansen en mogelijkheden die gecreëerd moeten worden vinden op
verschillende schalen plaats. Het schaalniveau heeft immers te maken met het
type functie en met de behoefte aan nabijheid van actoren. Dat gaat dus om het
kinetisch criterium van het netwerk. Door de knooppunten verschillende thema’s
te geven en daaraan de functies te koppelen zal er geen concurrentie meer nodig
zijn tussen gemeenten. Economische heroriëntatie zal plaats kunnen vinden voor
niet-grondgebonden bedrijven door zich aan de knooppunten te koppelen.
De eerste laag, het technisch netwerk is essentieel om de andere lagen te laten
functioneren. Het adaptieve criterium is in deze laag van belang. Deze laag moet
immers zo flexibel zijn dat aan de veranderende behoeften van actoren voldaan
kan worden. Hoe meer technische verbindingen per knooppunt, hoe sterker en
flexibeler het netwerk is.
De problematiek in regionale krimpgebieden zou verminderd kunnen worden
door het netwerkstad concept als planningsinstrument te gebruiken. Dit concept
kan op verschillende schaalniveaus nieuwe kansen en mogelijkheden bieden
voor actoren in het gebied. Door op een hoger schaalniveau te gaan denken en
daarbij uit te gaan van het feit dat niet alle kernen alle voorzieningen meer hebben,
maar dat deze per knooppunt geclusterd kunnen worden, hoeft er niet meer
geconcurreerd te worden tussen gemeenten. Randvoorwaarde voor het invoeren
van de netwerkstad als planningsinstrument is de combinatie met ‘soft planning’.
Het is essentieel voor de bruikbaarheid van het concept dat er op bestuurlijk
niveau niet meer wordt vastgehouden aan de strakke gebiedsgrenzen maar dat
hierin een zekere flexibiliteit wordt ingebouwd.
De focus bij gemeenten kan zo veel meer liggen op het creëren van kansen voor
bewoners dan op concurrentie en daarmee zou de krimpproblematiek kunnen
afnemen.
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3. Netwerk voor huishoudens/individuen
• Sociale laag is belangrijkste uitgangspunt
• Mogelijkheden en kansen creeren voor bewoner van krimpgebied
en daarmee de krimpproblematiek verminderen
• Verschillende schaalniveaus
• Radicale beleidsveranderingen & softplanning op bestuurlijk niveau is
essentieel
2. Netwerk van consumptie en productie
• Mogelijkheden en kansen creeren voor bewoner van krimpgebied
en daarmee de krimpproblematiek verminderen
• Verschillende schaalniveaus
• Wegnemen van concurrentie tussen gemeenten, door knooppunten die elkaar aanvullen, inspelen op eigen identiteit
• Kinetisch criterium
• Economische heroriëntatie en heroriëntatie van jong-hoogopgeleide
mensen
1. Technische netwerk
• Mogelijkheden en kansen creeren voor bewoner van krimpgebied
en daarmee de krimpproblematiek verminderen
• Essentieel om andere lagen mogelijk te maken
• Adaptieve criterium
• 3 netwerken (auto, ov, ict)

groei krimp

Netwerk van
huishoudens/
individuen

2.
Netwerk van
productie en
consumptie

Figuur 27
Schema conclusie
netwerkstad in regionale
krimpgebieden (Auteur,
2012)
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Casestudy onderzoek

14. CASESTUDY ONDERZOEK
Het doel van deze casdestudies is het beantwoorden van subvraag 2 en 3 van dit
afstudeeronderzoek. Daarbij zal de focus liggen bij de samenwerkingsverbanden
tussen gemeenten (sturingsopgave) (subvraag 2) en het aanpakken van de
leefbaarheid (inrichtingsopgave) (subvraag 3). In het methodologisch kader, eerder
in dit rapport, is beschreven wat de selectie criteria en de methode voor het doen
van casestudy onderzoek zijn.
Zoals eerder geschreven is, kan planvormging worden onderscheiden in een
inhoudelijke component (planontwerp of inrichtingsopgave) en een procedurele
component (procesontwerp of organisatie of sturingsopgave). Deze tweedeling
vormt ook de basis voor de opzet van de casestudies. Na een algemene introductie
van de plangebieden volgen aspecten de vallen onder de inrichtingsopgave;
schaal, werkterreinen en de leefbaarheidsaspecten. Hierop volgen de aspecten
die vallen onder de sturingsopgave; middelen, financiering, actoren, planning en
coördinatiestructuur.
Ook de interviews die gehouden zijn met accountmanagers en bestuurders van
deze gebieden zullen samengevat worden. Ter afronding van de hoofdstukken
zullen er conclusies per regio volgen.
In hoofdstuk 15 zal in worden gegaan op het krimpgebied Parkstad Limburg.
Allereerst zal het gebied geïntroduceerd worden en volgen en cijfers en feiten.
Daarna zullen de plannen die deze organisatie tot nu toe heeft gemaakt
doorgenomen worden. Daarna volgen de conclusies de gemaakt kunnen worden
aan de hand van een interview met Jan Merks (organisatie Parkstad Limburg) en
Richard de Haan (accountmanager regio Limburg Ministerie van BZK).
In hoofdstuk 16 zal het anticipeergebied regio West-Brabant onder de loep
genomen worden. Ook volgt hier als eerste een beschrijving van de feiten en de
cijfers van dit gebied gevolgd door de plannen en visies die zij voor het gebied
hebben opgesteld. Ten slotte volgen de conclusies van het interview dat gehouden
is met Bert Hector (accountmanager Regio West Brabant Ministerie BZK). Ook is
Paul Vermeulen geinterviewd, hij is programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling
& Wonen in Regio West-Brabant.
Femke Verwest heeft een promotieonderzoek gedaan naar demografische krimp
en de verschillende lokale overheidsstrategieën. Binnen haar onderzoek valt een
casestudy van onder andere Parkstad Limburg, een van de onderzoeksregio’s die
ook in deze casestudy aan bod komt. Haar onderzoek gaat in op de veranderingen
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in de overheidsstrategieën in krimpgebieden en heeft daar een aantal conclusies
over geschreven. Dit kan zeker helpen bij het beantwoorden van subvraag 2 waarin
de sturingsopgave wordt onderzocht. De conclusies in het promotieonderzoek
zullen mee genomen worden in dit onderzoek en er zal daarop zo mogelijk
verder gebouwd worden. Ook heeft er een interview met Femke Verwest plaats
gevonden, de conclusies uit dit interview zullen in hoofdstuk. 17 aan bod komen.
Tot slot zullen alle conclusies van het casestudy onderzoek samengevat worden
en zullen de aanbevelingen gedaan worden die meegenomen worden in het
ontwerpproces. Daarbij zullen voor beide subvragen apart een conclusie worden
geformuleerd. Omdat de inrichtings-, en sturingsopgave heel erg met elkaar
samenhangen zullen de cases niet per subvraag apart worden benaderd, maar
zal later in de conclusie het onderscheid wel gemaakt worden.
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Figuur 28
Maankwartier Heerlen
(Limburgweb, 2012)

15. PARKSTAD LIMBURG
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het krimpgebied Parkstad Limburg.
Het hoofstuk is nog niet af, zoals in de planning is aangegeven zal dit voor de P3
presentatie afgerond worden. Als eerste volgen hieronder de feiten en cijfers van
het plangebied, gevolgd door de inhoud van de plannen.
15.1 Cijfers en feiten
Parkstad Limburg Parkstad Limburg is een samenwerkingsverband tussen
8 gemeenten. De gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth,
Simpelveld, Voerendaal en Onderbanken werken samen aan de kansen en
mogelijkheden van de regio (Parkstad Limburg, 2012).
De bevolkingsprognose tot 2040 laat al een sterke krimp zien van de
bevolkingsaantallen van dit gebied (figuur 30). Eveneens is in dit gebied een
huishoudenskrimp te zien die zich al eerder inzet dan het landelijk gemiddelde.
Waar het landelijk gemiddelde van aantal huishoudes pas in 2040 start met
krimpen, is dat hier al tien jaar eerder het geval.

Figuur 29
Overzicht kaart Nederland
& gemeenten in Parkstad
Limburg (Auteur, 2012)

Figuur 30
Prognose
inwonersaantallen en
huishoudens aantallen in
Parkstad limburg (CBS,
2012)
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15.2 Inrichtingsopgave Parkstad Limburg
Het denkraam van de structuurvisie van Parkstad Limburg rust op twee belangrijke doelen: maatschappelijke en economische groei en het creëren van ruimtelijke kwaliteit in Parkstad Limburg. De landschappelijke kwaliteiten zijn daarbij
uitgangspunt en de economische kwaliteiten moeten slim gebundeld en in positie
gebracht worden (Parkstad Limburg, 2009). De informatie over de inrichtingsopgave die hierna volgt voor een groot deel gebaseerd op de structuurvisie Parkstad
Limburg (Parkstad Limburg, 2009).
Schaal
Eind 2005 hebben de gemeenteraden van Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal nagenoeg unaniem besloten om
de samenwerking in Parkstad Limburg te intensiveren door de status Wgr+ (Wet
Gemeenschappelijke Regelingen) voor de regio aan te vragen (intergemeentelijke
structuurvisie Parkstad limburg). Dit is dan ook schaal waarop de intergemeentelijke structuurvisies zijn gemaakt. Binnen deze structuurvisie wordt er op verschillende schalen invulling gegeven aan deze visie. Een voorbeeld is de Parkstadring,
een ring als economische draagstructuur waaraan een groot aantal projecten zijn
opgehangen. Waar de Parkstadring nog op het niveau van de hele regio is gepland, zijn de plannen die daar aan vast hangen op gemeentelijk of zelfs wijk
niveau.
In Nederland is de verdeling in drie bestuurslagen een gegeven en de WGR (Wet
Gemeenschappelijke Regelingen) is het enige instrument om de regionale samenwerking te formaliseren en doelen op regionaal niveau te bereiken. Het rapport
van de commissie Nijpels (2009) geeft aan dat de effectrealisatie van de WGR+ regio’s in Nederland hoog is: met relatief weinig middelen en mensen weten deze regio’s veel geld te generen en daarnaast doelen te behalen of dichterbij te brengen.
Parkstad Limburg maakt gebruik van de WGR+ regeling. Op 1 maart 2012 heeft
Minister Spies van Binnenlandse Zaken in een brief aan de kamer laten weten dat
de WGR+ regeling afgeschaft gaat worden. Uitgangspunt van het kabinet is een
bestuurlijke inrichting die bestaat uit twee niveaus van algemeen bestuur naast het
Rijk. In een dergelijke benadering passen geen blijvende, naar een zelfstandige
bestuurslaag op bovenlokaal niveau tenderende WGR+ regio’s. De intrekkingswet
WGR+ maakt een einde aan de verplichte samenwerking in de acht WGR+ regio’s
en het rechtstreeks toedelen van taken aan deze regio’s. Vrijwillige samenwerking,
zo schrijft de minister, blijft uiteraard mogelijk, want die doet geen afbreuk aan het
uitgangspunt dat er drie bestuurslagen van algemeen bestuur zijn. Daarnaast zal
op sublokaal niveau een einde komen aan de mogelijkheid om deelgemeenten in
te stellen. De regering wil hiermee bereiken dat burgers en bedrijven die in enkele
stedelijke gebieden nu nog te maken hebben met vier of zelfs vijf bestuurslagen er
strakst nog slechts te maken hebben met drie.
Het kabinet gaat ervan uit dat de provincies samen met de gemeenten die horen
tot de op te heffen WGR+ regio’s in goed overleg zoeken naar op lossingen voor
vraagstukken die zich in de toekomst voordoen rond de samenwerking en op dit
moment bij de overheveling van taken. Het staat de betrokken partijen vrij om
binnen de kaders van de WGR op een later moment ook op andere inhoudelijke
beleidsvelden en/of bestuurlijk samenwerking tot stand te brengen. Bij het
afschaffen van de WGR+ regio’s moeten voorzieningen worden getroffen voor drie
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wettelijke taken; verkeer en vervoer, huisvesting en overgangsregeling jeugdzorg
(Spies, 2012).
Parkstad Limburg heeft gereageerd op het voorstel van de minister. De WGRplus is de toevoeging aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen waar de 8
Stadsregio’s in Nederland gebruik van maken. Afschaffing van die ‘plus’ betekent
dat een aantal taken en bevoegdheden die in de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen aan deze regio’s zijn toegekend, terug gaan naar de gemeenten en/
of de provincie. Voor Parkstad Limburg zijn de gevolgen van afschaffing beperkt.
Het Parkstadbestuur gaat ervan uit dat de samenwerking onder een gewone
Gemeenschappelijke Regeling voortgezet kan worden. Dit is ook in lijn met de
wens van het Kabinet, dat het belang van regionale samenwerking benadrukt.
Het Parkstadbestuur zal komende maanden de precieze consequenties van de
afschaffing bepalen. Het fundament voor het functioneren van de stadsregio is het
zogenoemde Pact van Parkstad waarin door de gemeenten de samenwerking tot
en met 2014 is geregeld (Limburg, 2012).
Werkterreinen
Maatschappelijke en economische groei en ruimtelijke kwaliteit zijn de
structuurdragers van deze samenwerking. Daarbinnen vallen vier opgaven:
ruimtelijke identiteit, economie, wonen en mobiliteit. Deze zullen aanbod komen
wanneer de leefbaarheidsaspecten beschreven worden.
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Leefbaarheidsaspecten
In dit afstudeeronderzoek wordt leefbaarheid gedefinieerd door middel
van 6 dimensies; woningvoorraad, publieke ruimte, voorzieningen niveau,
bevolkingssamenstelling, veiligheid en sociale samenhang. Door te onderzoeken
hoe deze thema’s terugkomen in de structuurvisie van Parkstad Limburg wordt
getracht een uitspraak te doen over de verschillende manieren van aanpakken van
het behoud van de leefbaarheid in dit gebied. De structuur van dit onderdeel is
gebaseerd op de thema’s waarin de ruimtelijke gevolgen van krimp ook gevolgen
hebben voor de leefbaarheid. Dit is uitgebreid in hoofdstuk 3 toegelicht. Dat zijn
de thema’s woningmarkt, leefomgeving, voorzieningen en mobiliteit.
Woningmarkt
Het bestuur van Parkstad Limburg gaat specifiek in op de herstructurering van
de woningvoorraad voor het gebied. In dit plan wordt voor elke gemeente de
strategie uiteengezet wat betreft de woningvoorraad. Gezamenlijk zijn er wel
ruimtelijke uitgangspunten (op strucuur- en wijkniveau) vastgesteld.
De organisatie van Parkstad Limburg ziet de bevolkingsafname als kans om de
kwaliteit van de woonomgeving te versterken. Er zijn een aantal leidende principes
opgesteld die geprojecteerd gaan worden op de verschillende gebieden binnen
Parkstad Limburg.
-

Groene parkway in interactie met de bebouwing
Groenverbindingen herstellen
Breekdalen versterken
Linten als rode versterken
Centra als kloppend hart versterken
Sterke buurten rondom voorzieningen - verdunnen aan randen/		
verbeteren stadsranden
Leefbaarheid kleine kernen verbeteren
Sociale klimaat versterken/aandacht voor sociale klimaat
Uitgangspunt mijnkolonie: mijn kolonie versterken
Uitgangspunt gebouw: rotte plekken verwijderen
Uitgangspunt openbare ruimte: versterken leefbaar woonmilieu

In dit document wordt er per gemeente besproken welke van de uitgangspunten
van toepassing zijn. Het is opmerkelijk dat het uitgangspunt ‘leefbaarheid kleine
kernen verbeteren’ alleen staat afgebeeld in de gemeente Voerendaal. Het is dan
ook daarom dat deze gemeente als eerste nader wordt bekeken.
Voor elke gemeente is een zo geheten enveloppe opgesteld, hierin staan de
plannen voor het woonprogramma voor de betreffende gemeente. In figuur 32 is
deze voor Voerendaal weergegeven.
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Woningmarkt

Figuur 32
Woningbouwbeleid
(Parkstad Limburg, 2010)

Figuur 33
Woningbouw beleid
enveloppe (Parkstad
Limburg, 2012)
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Leefomgeving
Binnen het thema leefomgeving legt Parkstad Limburg de nadruk op de
ruimtelijke identiteit van het gebied. Over het thema ruimtelijke identiteit zijn een
aantal specifieke ontwikkel afspraken gemaakt. Meer kunst en water, dat beleefd
kan worden in de stad, dorpskernen en langs recreatieve routes van en naar
de stad en dorp. Het creëren van een ‘blauw hart’ in het Zandgroevengebied:
wordt één samenhangend recreatief plassen-/natuurgebied ingebed in een groen,
hydrologisch en ecologisch en toeristisch netwerk. Er zijn punten in Parkstad
Limburg waar de intrinsieke Parkstadkwaliteit vraagt om een extra impuls met
betrekking tot en accentuering van de ruimtelijke kwaliteit. Deze plekken zijn op
de ontwikkelingskaart aangegeven en moeten door een, mogelijk extern, integraal
ontwerpteam ontworpen worden. Ook op het gebied van de woningvoorraad is
zijn er binnen het thema ruimtelijke identiteit voorschriften geschreven. Hiervan is
het aanhouden van de huidige ‘rode’ contour er een van. Voor het stedelijk gebied
wil dit zeggen dat er niet gebouwd wordt buiten de bestaande stedelijke rand.
Hier kan slechts gemotiveerd en degelijk onderbouwd vanaf worden geweken.
Hierbij kan de Analyse ‘Identiteit Parkstad Limburg’ als leidraad dienen door vooral
slechte en matige randen te verbeteren. Goede rode en/of groene randen blijven
in principe gevrijwaard van uitbreiding. Compensatie en mitigerende maatregelen
zijn nodig op grond van bestaande regelingen. Voor het landelijk gebied geldt
het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) middels het Contourenbeleid en
het beleid met betrekking tot het Nationaal landschap Zuid-Limburg. Dit betekent
dat voor de grotere landelijke kernen bouwactiviteiten mogelijk zijn binnen de
aangegeven contour. De indeling in gebiedstype is bepalend voor de toekomstige
ruimtelijke verschijningsvorm (dichtheid en hoogte) met herkenbare centra.
Aanvullend hierop dient naar de stadsranden toe een verdunning plaatste te
vinden met een dichtheid van maximaal 10-25 woningen per ha oplopend naar de
centra van 40 woningen per ha. Dit om de nodige kwantitatieve ruimte te creëren
voor kwaliteitsontwikkeling aan de stadsranden; afname rood toename groen.

Voorzieningen
Wat betreft het thema voorzieningen wordt er in de structuurvisie een ruimtelijkeconomisch beleid voorgesteld. Dit beleid definieert drie kansenclusters namelijk:
nieuwe energie, toerisme en health, care & cure. Daarnaast wordt expliciet
aandacht geschonken aan de thema’s retail en landbouw. Deze kansenclusters
vormen een netwerk van de specifieke locaties. Het cluster Health, Care & Cure
kent meerdere concentratiepunten. Nog niet genoemd is het thema onderwijs.
De ontwikkeling van de onderwijsboulevard/onderwijscampus is een conceptueel
antwoord op de demografische ontwikkeling. Een zekere concentratie van het
onderwijsaanbod biedt niet alleen de mogelijkheid om de diversiteit van het
aanbod naar de toekomst toe te garanderen. Het biedt ook mogelijkheden
om tot kwaliteitsverbetering en innovatie te komen. De beheer- en sturingslijn
voor de retail heeft op lokaal niveau betrekking op de stadsdeelcentra, wijken buurtcentra. Hoofdlijn daarvan is dat de omvang van die centra aangepast
zal moeten worden op de demografische ontwikkeling. Dit betekent dat deze
functies sterker geconcentreerd moeten worden in de centra en solitaire en
perifere ontwikkelingen tegengegaan moeten worden. Bij de wijk- en buurtcentra
zal naar combinaties met andere functies gezocht moeten worden zoals die
van de zorg en kleinschalige dienstverlening om daarmee de leefbaarheid in die
wijken en buurten te handhaven. Bij de ontwikkeling van de stadscentra kan wat
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Leefomgeving

Voorzieningen

betreft de non-food sector naar een ruimer verzorgingsgebied gekeken worden,
omdat deze retailfunctie juist niet in de wijk en buurtcentra vertegenwoordigd zal
zijn. De ruimtelijke structurerende principes gelden eveneens voor de beheer- en
sturingslijn; dus ruimtelijk concentreren, thematisch clusteren en het toepassen
van de SER ladder (denkmodel door Sociaal Economische Raad voor het inpassen
van de ruimtebehoeften van de functies wonen, bedrijvigheid en infrastructuur).

Mobiliteit

Mobiliteit
Naast het doel van het verbeteren van de mobiliteit en de bereikbaarheid is het
doel het verbeteren van internationale rail- en wegverbindingen, het stimuleren
en faciliteren van economische structuurversterking, het bevorderen van
werkgelegenheid en het verbeteren van de leefbaarheid (minimaliseren van
verkeersonveiligheid, verkeersoverlast) en aantrekkelijkheid van de regio. Later in
dit hoofdstuk zal verder ingegaan worden op de Parkstadring. Dit is een van de
grootste ingrepen wat betreft de mobiliteit in dit gebied.
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15.2.1 Parkstadring
Een van de belangrijkste ingrepen binnen het thema mobiliteit is de aanleg van de
Parkstadring. Dit is een project dat op regionale schaal benaderd is. De realisatie
hiervan laat een concrete invulling zien van de strategie van Parkstad Limburg.
Onder de noemer ‘gebiedsontwikkeling Parkstadring’ worden verschillende
clusters en de daarmee samenhangende investeringsprojecten ontwikkeld en
uitgevoerd. De achterliggende gedachte voor Parkstadring is tweeledig. In de
eerste plaats dat de bevolkingsdaling alleen kan worden gestabiliseerd door
economische en professionele ontwikkelingskansen te bieden in de regio, ook
voor hoger opgeleide mensen. In de tweede plaats dat in relatie tot het thema
bevolkingsdaling ook moet worden ingezet op het versterken van het innoverend
vermogen: meer doen met minder mensen.
Parkstadring worden volgens de volgende hoofdlijnen gehanteerd:
A.
Campus Avantis & Nieuwe Energie
B.
Toerisme en de Parkstad Leisure Ring
C.
Zorg en de zorgvallei
D.
Financieel-administratieve diensteverlening
E.
Revitalisering bedrijventerreinen
F.
Onderwijsboulevard: Campus Xperience Parkstad
De Buitenring Parkstad Limburg zal een volledige ringweg gaan vormen rondom
de regio Parkstad Limburg. De hierbij betrokken gemeenten zijn Brunssum,
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen. Daarnaast komt
er aan de zuidkant, in Duitsland, een nieuwe weg, de B258n, die de Buitenring
zal verbinden met de L232. Zo ontstaat een hechtere schakel tussen Parkstad
Limburg en de regio Aachen. De Buitenring wordt een volwaardige autoweg. Hij
krijgt 2 rijbanen, waarbij elke rijbaan 2 rijstroken zal tellen. De Buitenring heeft straks
een maximumsnelheid van 100 km per uur (buiten bebouwde kom). De aanleg van
de Buitenring gaat tevens gepaard met het verbeteren van de provinciale wegen
N298, N299 en N300. Ook zullen nieuwe weggedeelten worden gerealiseerd,
inclusief kruisingen en aansluitingen. Zo ontstaat een fijnmazig wegennet, met
niet alleen een hoogwaardige verbinding rond de regio (de beoogde Buitenring),
maar ook een goede aansluiting op de hoofdverkeerswegen binnen Parkstad,
waaronder de Binnenring Parkstad.
Alle aan te leggen wegen waarborgen straks een goede bereikbaarheid van
woonkernen, bedrijven en toeristische/recreatieve attracties in Parkstad (website
Buitenring, 2012).
In het Jaarplan 2012 (Parkstad Limburg) wordt het belang van de Parkstadring
onderstreept. Ze schrijven dat de Parkstadring (ook wel buitenring genoemd) een
belangrijke economische impuls is in de regio. Een goede infrastructuur is een
belangrijke vestigingsfactor en biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen.
De buitenring inclusief de N281, wordt de grootste werklocatie van Limburg. Op
de bedrijventerreinen en stedelijke dienstenlocaties die langs het al bestaande
deel van de buitenring gelegen zijn, zijn nu al 23.000 arbeidsplaatsen. De reeds
bestaande ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden worden aan elkaar gekoppeld
tot één bijzonder en krachtig concept: de Parkstadring.

84

NETWERKSTAD IN REGIONALE KRIMPGEBIEDEN

De afgelopen jaren is er veel bezwaar geweest tegen de Buitenring. De
Parkstadraad noemt in het Jaarplan 2012 dan ook nog expliciet genoemd dat het
cruciaal is dat de weg er komt.
Uitgaande van wat de Parkstadring voor de leefbaarheid in het gebied betekent
dat voornamelijk de dimensie “voorzieningenniveau” aan wordt gepakt. Daarbij wil
men de bestaande voorzieningen handhaven door nieuw toerisme aan te trekken
en door de “Campus Experience Parkstad” op te richten de onderwijsvoorzieningen
in stand houden. Daarnaast zoekt men nieuwe bestemmingen voor overbodig
geworden gebouwen en infrastructuur. Ook stellen zij dat het optimaliseren van
de infrastructurele faciliteiten in de regio door de Parkstad ring mogelijk wordt
gemaakt.
Wat betreft de verbetering van de leefomgeving worden groene clusters aangelegd
die verbonden worden door middel van de nieuwe ringweg.

Figuur 34
Parkstadring (Parkstad
Limburg, 2012)
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15.2.2 Kerkrade-West
Om te onderzoeken wat de strategische agenda voor Parkstad Limburg betekent
op de schaal van het dorp en de wijk, wordt het plan voor Kerkrade-West nader
bekeken.
In het regio programma van Parkstad (2010) wordt er gesproken over de
herstructurering van wonen. De aanpak van de herstructurering van de
woningmarkt is uitgewerkt in het transformatieplan door middel van een
transformatiefonds (financiering). De concrete vertaling van deze aanpak gebeurt
via de Wijkenaanpak. Een van de wijken in het gebied dat wordt genoemd is
Kerkrade-West. De kwantitatieve opgave voor Kerkrade-West komt voort uit
de Herstructureringsopgave voor de woningvoorraad Parkstad Limburg. Zoals
eerder beschreven is ook voor Kerkrade-West een envelop opgesteld waarin
deze kwantitatieve opgave vast ligt. In de stadsdeelvisie van Kerkrade-West zijn
strategieën beschreven op drie onderdelen; sociaal-, economisch- en natuurlijk
recreëren. Aan de hand van deze drie strategische thema’s zijn programma’s
vastgesteld.
Wat de ingrepen die worden gedaan bekent voor de leefbaarheid zal hieronder
aan de hand van thema’s woningmarkt, leefomgeving, voorzieningen en mobiliteit
worden toegelicht.
Woningmarkt
• Sloop van woningen (vastgesteld door Parkstad)
• Nieuwbouw van woningen (vastgesteld door Parskstad) (levert wat 		
op door grondinkomsten, waardeverhoging bestaand vastgoed, 		
creëren van een nieuw woonmilieu)
• Renovatie van beperkt aantal woningen
• Het creëren van verschillende typen woonmilieus (groen, historisch 		
e.d.)
• Woonwijk aantrekkelijk voor internationale bewoners (Aaken)
• Woningen voor zorgvragers (met oog op vergrijzing)
Leefomgeving
• Nieuw ontmoetingsplein, versterkt kernwinkelgebied
• Verbeteren fiets- en wandelpaden (als alternatief voor het 			
autogebruik)
• Lightrailhalte, ligt centraal in de wijk
• Acupunctuur aanpak van slechte/rotte plekken in de stad
• Door nieuwbouw zullen er gemixte wijken worden gecreëerd.
• Woningen worden georiënteerd naar de openbare ruimte toe
• Goede verlichting wordt aangelegd
• Open inrichting van het groen
• Nadruk veiligheidsaspecten in het stedebouwkundig ontwerp
• Acupunctuur aanpak van slechte/rotte plekken in de stad
• Keurmerken veilig wonen/ondernemen
• Ondersteuning jeug-, en jongeren werk
• In plaats van twee mono-functionele gebouwen komt er 1
multifunctioneel gebouw, als ontmoetingsplek met onder andere een
bibliotheek en als centrum voor het wijk-team
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Woningmarkt

Leefomgeving

Voorzieningen

Mobiliteit

Voorzieningen
• Versterken van het kernwinkelgebied door bepalen van omvang & situering
• Een sterfhuisconstructie voor niet-kernwinkelgebied
• Verbeteren van de buitenpresentatie winkels
• Herstel van gevels
• Tijdelijke niet concurrerende invulling leegstaande winkels (reparatie
werkplaats, devotie winkels voor de kerk, kinderopvang)
• Buiten kernwinkelgebied herbestemming leegstaande panden (startende
ondernemers, studenten)
• Kleine winkelcentrum: leegstand vullen met andere functies (zorg, kunst &
dienstverlening)
• Op lange termijn: herontwikkelen/verplaatsen bedrijventerreinen

Mobiliteit
• De lightrailhalte die centraal in de wijk zal komen te liggen heeft een
belangrijke rol als het gaat over bereikbaarheid. Dit ondersteund eigenlijk
dimensies.
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15.3 Sturingsopgave Parkstad Limburg
Middelen
Parkstad Limburg heeft er voor gekozen om een sterk mandaat neer te leggen
bij een onafhankelijk voorzitter om zaken adequaat te faciliteren. Een één hoofdig
raad van bestuur met betrekking tot het te realiseren Regioprogramma. Echter
de ervaringen hiermee zijn niet overwegend positief. In het interview met Jan
Merks (zie pagina...) is naar voren gekomen dat een onafhankelijk voorzitter, als
buitenstaander, niet altijd door inwoners en bestuurders geaccepteerd wordt in
zijn rol. Wel is het erg van belang dat wanneer er een voorzitter vanuit de regio
wordt gekozen deze de betrokken gemeenten gelijkwaardig benaderd.
De structuur rondom de onafhankelijk voorzitter regelt het mandaat op regioniveau.
Dit wordt nog versterkt door dat in de nieuwe gemeenschappelijke regeling
aanvullend bevoegdheden worden overgedragen, naast de bevoegdheden die
al in het kader van de Wgr+ waren overgedragen (vooral op de gebieden wonen,
economie en mobiliteit). Het gaat daarbij onder meer om de mogelijkheid om
op regioniveau een structuurvisie vast te stellen. Met dit mandaat wordt het
regiobestuur in positie gebracht om adequaat met de krimpproblematiek om te
gaan.
Een basisvoorwaarde voor een effectieve grensoverschrijdende samenwerking is
het opstellen van een gezamenlijke grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie.
Mede vanuit het bewustzijn van de zich door de bevolkingsdaling veranderende
ruimtelijke omstandigheden hebben de afzonderlijke gemeenten van Parkstad
Limburg op 2 november 2009 een Intergemeentelijke Structuurvisie vastgesteld
die de ruimtelijke afstemming tussen hen regelt voor de wettelijke periode van
tien jaar en die perspectivisch naar 2030 doorkijkt. Deze structuurvisie is een
integrerend kader voor de thema’s ruimte, wonen, economie en mobiliteit en een
uitwerking van de Strategische Agenda van Parkstad met als doel de kwaliteit van
woon-, werk-, en leefomgeving duurzaam te versterken.
Van belang is dat er naast deze visie op gewenste ontwikkelingen afspraken
gemaakt worden, die sturend zijn. Dit wordt bereikt door middel van een ruimtelijk
maatsysteem XL-L-M-S. Dit systeem biedt een planologisch kader voor het
beheer van bestaande gebiedskwaliteiten en sturing voor ontwikkelingen. Voor
elke plek in de regio zijn er regels op het gebied van ruimte (groen), wonen (rood),
economie (bedrijventerreinen, retail, toerisme & leisure) en mobiliteit waarbij bij de
XL-L-gebieden sprake is van hoge regionale relevantie, bij M is deze minder en
bij S niet of nauwelijks aanwezig. Het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling
geeft aan dat gemeenten keuzes moeten maken waar welke voorzieningen
gehandhaafd blijven. De Intergemeentelijke Structuurvisie biedt hiervoor reeds
gezamenlijk vastgestelde ruimtelijke randvoorwaarden en richtingen, zodat
gestuurd kan worden op bovenstaande pijlers en ordenende principes.
Twee plankaarten; twee tactieken
Ontwikkelingskaart (regionale tactiek): bevat zes projectgebieden en de
herstructureringsopgave van het stedelijk gebied waar vanuit een regionale
insteek en onder regionale vlag initiatieven worden ontwikkeld en wordt gebouwd
aan VISIE 2030
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Beheer-, en sturingskaart (locale tactiek): beidt een gebiedsdekkend planologisch
kader waarbinnen de ontwikkelstrategieën tot stand kunnen komen. De kaart is
een optelsom van de thematische sturingskaarten. De afspraken die behoren bij de
beheerkaart waarborgen de basiskwaliteiten en maken de structuur versterkende
ontwikkelingen mogelijk. Op de kaart is per gebied in Parkstad Limburg afleesbaar
welk ruimtelijk planologisch regiem er geldt voor ontwikkeling dan wel beheer.
Financiering
Om de opgave meerjarig te kunnen financieren wordt een regiofonds in het leven
geroepen. Als primaire voeding wordt de structurele bijdrage van de gemeenten
verdubbeld tot circa 7.5 miljoen euro per jaar. Naast deze structurele bijdrage
financieren gemeenten ook rechtstreeks ui hun begroting projecten uit het
Regioprogramma. Dit is een indirecte voeding van het regio fonds. De tijdelijke
krimpmaatstaf in het gemeentefonds is eveneens een voedingsbron voor het
regiofonds. Daarnaast wordt het fonds vooral gezien als een cofinancieringfonds
voor investeringen. Door samenwerking met andere overheden en partijen moet
het regiofonds verveelvoudigd worden. Gelden van het Rijk en van Europa zullen
vanuit het fonds cofinanciering krijgen.
Het regiofonds is niet alleen een financieringsbron maar staat ook voor een wijze
van aanpak. De enige manier om de gevolgen van de demografische ontwikkeling
adequaat te kunnen aanpakken, is door middel van een integraal meerjarig
programmatische benadering op regionaal niveau. Een breed inzetbaar fonds
met een structurele voeding is daarbij noodzakelijk. Deze voeding kan niet alleen
vanuit de regio zelf plaatsvinden. Financiële bijdrage vanuit provincie, Rijk, Europa
en marktpartijen zijn noodzakelijk om de miljardenopgave van de komende 15 jaar
op te pakken.
Actoren
• Organisatie Parkstad Limburg: onafhankelijke voorzitter, 			
Parkstadbestuur (DB), Parkstadraad, regie- en programmabureau,
• Andere overheden: Provincie Limburg, Rijk, Europese Unie, Satdteregoin
Aachen
• Burgers
• Maatschappelijke midden partijen
• Ondernemers (private partijen)
De plannen omtrent de herstructureringsvisie van de woonvoorraad in Parkstad
Limburg passen binnen het besturingsproces van Parkstad Limburg. Om het
proces van herstructurering in goede banen te leiden is gewerkt met een aantal
groepen. Er is een Stuurgroep Krimp als Kans in het leven geroepen die als
opdrachtgever van de herstructureringsvisie namens alle partijen optreedt. In de
Stuurgroep hebben de volgende partijen zitting:

•
•
•
•

De regio Parkstad Limburg in samenwerking met gemeente Heerlen
Het Regionaal Orgaan Woningcorporaties (ROW)
De Provincie Limburg
Ministerie van VROM/WW

Planning
Het verloop van het proces van de intergemeentelijke structuurvisie Parkstad
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Limburg bestaat uit vier fasen: het toekomstbeeld (2005), de thematische fase
(2005-2006), de confrontatiefase (2006-2007), de structuurvisiefase (2007-2009).
Coördinatiestructuur
Het bestuderen van de structuurvisies op de verschillende schaalniveaus geeft
een indruk weer van hoe het coördinatiesysteem van Parkstad Limburg er uit ziet.
In het begin van dit hoofdstuk werd ingegaan op het coördinatiestysteem van
de ruimtelijke ordening in Nederland. In het geval van Parkstad Limburg hebben
de provincie en daarna het Parkstad bestuur de structuurvisies voor het gebied
opgesteld die voor alle overheden die daaronder liggen gelden. Wat heel duidelijk
terug te lezen is in de Stadsdeelvisie van Kerkrade-West is dat dit plan verder gaat
met de regelgeving opgelegd door de hogere overheden. De bestuurscommissies
in de organisatie van Parkstad Limburg hebben allemaal een eigen sector
waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Hierbij gaat het met name om de uitvoering
van de plannen. Zoals het nu lijkt is er omtrent Parkstad Limburg voornamelijk
sprake van een diagonale planning waarbij de overheid (zij het selectief door deze
bestuurscommissies) greep heeft op de uitvoering. Het lijkt dus voornamelijk te
gaan om een top-down benadering.

Organogram
Bestaat uit: 37
stemgerech gde leden uit de
colleges en raden van de
gemeente

Parkstadraad

Bestaat uit: 8 bestuurders vanuit
de deelnemende gemeenten

Parkstadbestuur

Waarschijnlijk de ona ankelijke
voorzi er uit het Parkstadbestuur

Ambtelijke
organisa e

Direc e

Strategie &
samenwerking

Lobby /
communica e

Economie

Figuur 36
Organogram Parkstad
Limburg (Auteur, 2012)
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Middelen
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Bestuurszaken/
secretariaat

GBRD
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Figuur 37
Regio West-Brabant
(Regio in bedrijf, 2012)

16. REGIO WESTBRABANT
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het anticipeergebied Regio West
Brabant.
16.1 Cijfers en feiten
De 18 West-Brabantse gemeenten en het Zeeuwse Tholen werken sinds 1 januari 2011 intensiever dan ooit samen in de gemeenschappelijke regeling Regio
West-Brabant. In dit samenwerkingsverband, dat de 19 colleges van Burgemeester en Wethouders gesloten hebben, werken de 19 gemeenten samen op
een aantal beleidsterreinen zoals economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, welzijn, zorg, onderwijs, ruimtelijke ontwikkelingen en wonen (Regio
West-Brabant, 2012).
De prognose van de bevolkingsaantallen laat een onverwacht beeld zien. De
bevolkingsaantallen gaan juist stijgen gedurende de komende jaren. Voor de
prognose van de bevolkingsaantallen zijn gegevens van het CBS gebruikt die
gelden voor het COROP gebied West-Noord Brabant. Dat betekent dat een
aantal gemeenten die onder Regio West-Brabant vallen (Tholen, Baarle-Nassau,
Alphen-Chaam, Werkendam, Woudrichem en Aalburg) niet mee worden geteld.
Wanneer we naar deze gemeenten kijken blijkt dat de bevolkingsaantallen wel
krimpen.
Het zijn dus gegevens die gelden op regionale schaal. Maar voor de gemeenten
geldt een andere prognose. Dit geeft dus een vertekend beeld. Door het Rijk is
Regio West-Brabant wel aangewezen als anticipeergebied. In de kaarten die door
het Rijk zijn gemaakt over het tijdstip wanneer demografische krimp in Nederland
zich inzet (figuur 40), is te zien dat dit pas op een later tijdstip is als bijvoorbeeld
in Parkstad Limburg.

Figuur 38
Ligging Regio West
Brabant (Auteur, 2012)
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Figuur 39
Gemeenten Regio West
Brabant (Auteur, 2012)
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16.2 Inrichtingsopgave Regio West Brabant
De nu volgende tekst is gebaseerd op stukken uitgebracht door Regio WestBrabant. Het betreffen ‘de strategische agenda West-Brabant 2012-2020 (2012)’,
‘Ruimtelijke visie west brabant 2030 (2010)’en ‘naar een bovenlokale aanpak van
leefbaarheid in West-Brabant 2012’.
West-Brabant is een anticipeergebied waar ze al volop bezig zijn met samenwerken.
19 gemeenten hebben een samenwerkingsverband ‘Regio West-Brabant’.
In opdracht van Regio West-Brabant heeft de Provincie Noord-Brabant heeft
onderzoek gedaan naar de bovenlokale aanpak van leefbaarheid in WestBrabant. Zij hebben na een uitgebreide analyse een advies uitgebracht over onder
andere de bestuurlijke opgave waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid in
het gebied.
De ambtelijke organisatie van de Regio West-Brabant heeft in april 2012 een
missie geformuleerd. Wij zijn dé organisatie waar het belang van de 19 gemeenten
samenkomt. Door te verbinden en te delen is de meerwaarde groter dan de som
der delen. Wij geven hier samen mét onze partners vorm aan op een inspirerende,
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Figuur 40
Prognose
bevolkingsaantallen en
huishoudensaantallen
in regio West-Brabant
(Auteur, 2012)

innovatieve en transparante wijze. De samenwerking in West-Brabant zal zich
tussen 2012 en 2020 zichtbaar laten leiden door vier dominante principes:
1. Duurzame ontwikkeling (triple P (People Planet Profit))
2. Brede maatschappelijke alliantievorming (drie O’s (Overheid, Ondernemers,
Onderwijs))
3. Samenwerking in de vier windrichtingen
4. Samenwerking binnen de regio
Schaal
De samenwerking in Regio West-Brabant vindt plaats op verschillende
schaalniveaus. Samenhang in dit project vind plaats op het niveau van
verschillende kernen binnen een gemeente, tussen andere gemeenten, binnen
een (sub)regio en de hele regio West-Brabant (bovenlokale samenwerking). Niet
alleen vind er samenwerking plaatst tussen de verschillende overheden op de
verschillende schaalniveaus. Volgens NOP zit de kracht van samenwerking tussen
gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgers vooral in het feit dat hun
expertise elkaar goed aanvult. Gezamenlijk voelen ze zich verbonden met het
dorp. Het dorp blijft bij veel samenwerkingsverbanden et vertrekpunt, regionale
oplossing worden niet vanzelfsprekend gezocht. Toch bieden de IDOP’s (Integrale
dorpsontwikkelingsplannen) wel degelijk kansen voor bovenlokale of regionale
oplossingen, omdat veel gelijksoortige problemen en oplossingen gesignaleerd
worden. Bovendien werken samenwerkingspartners (zoals woningcorporaties,
zorg- en welzijnsinstellingen) ook steeds vaker al op regionaal niveau. En ook voor
de burgers is de schaal van het dorp niet meer allesbepalend.
Werkterreinen
De samenwerking in West-Brabant zal zich tussen 2012 en 2020 zichtbaar laten
leiden door vier dominante principes:
1. Duurzame ontwikkeling (triple P)
2. Brede maatschappelijke alliantievorming (drie O’s)
3. Samenwerking in de vier windrichtingen
4. Samenwerking binnen de regio
Om deze verschillende principes inhoud te geven zijn er zeven portefeuilles waarin
deze principes terug komen te noemen;
1. Zorg, Welzijn & Onderwijs
2. Sociaal Economische Zaken
3. Mobiliteit
4. Duurzaamheid
5. Ruimtelijke Ontwikkeling & Wonen
6. Kleinschalig Collectief Vervoer

Leefbaarheid
Het begrip leefbaarheid komt direct terug in het eerste principe dat als leidraad
voor het beleid wordt genomen. In de drie P’s wordt leefbaarheid gekoppeld
aan people. Vanuit de zes dimensies bekeken komen een aantal aspecten van
leefbaarheid terug in de zeven ambtelijke commissies. Aan de hand van de
beschrijvingen van de functie-inhoud van deze commissies zijn de zes dimensies
hieraan te koppelen. Hieronder volgt een overzicht:
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1. Zorg, Welzijn & Onderwijs – sociale samenhang, voorzieningenniveau,
bevolkingssamenstelling
2. Sociaal Economische Zaken – sociale samenhang, bevolkingssamenstelling
3. Mobiliteit – veiligheid, voorzieningenniveau
4. Duurzaamheid – veiligheid, woningvoorraad
5. Ruimtelijke Ontwikkeling & Wonen – publieke ruimte, woningvoorraad
6. Kleinschalig Collectief Vervoer – voorzieningenniveau, bevolkingssamenstelling,
sociale samenhang
7. Middelen – voorzieningenniveau

96

NETWERKSTAD IN REGIONALE KRIMPGEBIEDEN

16.3 Sturingsopgave Regio West Brabant
Het advies van het PON (Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant) bestaat uit
zeven verschillende stellingen.
Kennis en kunde van de specifieke thema’s, doelgroepen en trends op het gebied
van leefbaarheid zijn het speerpunt voor een bovenlokale samenwerking in WestBrabant. Ondanks de verschillen tussen de gemeenten onderschrijven de meeste
deze inhoudelijke functie van kennisdeling.
Voor de integratie van belangrijke leefbaarheidaspecten, zoals wonen, werken en
zorg is de overheid (gezamenlijke gemeenten, provincie) de aangewezen partij
door de combinatie van korte afstand tot burger en een brede, democratische
verantwoordelijkheid, maar in deze tijd van economische recessie en bezuiniging
bij de overheid is dat een lastige positie.
Voorkomen moet worden dat het samenwerken aan (bovenlokale) leefbaarheid
vooral of alleen van geld afhangt, want juist in deze tijd zullen professionele kennis
en kunde enerzijds, en de sociale cohesie anderzijds er voor moeten zorgen dat
kwetsbare burgers niet in onleefbare situaties terecht komen.
Bij een economische recessie en een terugtredende overheid kan de aandacht
voor de leefbaarheid het beste meeliften op de veerkracht van de natuurlijke,
functionele eenheid van subregio’s.
Per subregio verschilt de kracht van de economische dragers: er is geen stad
in de buurt, dan zijn de plattelandsgemeenten aangewezen op elkaar en op
de andere O’s, zoals in het Land van Heusden en Altena praktijk is. Indien die
samenwerking niet functioneert zijn burgers, ook de kwetsbare, voor een groter
deel verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.
In de economische positionering tussen Antwerpen en de Randstad is de Regio
West-Brabant als geheel van negentien gemeenten een functionele eenheid.
Voor het thema leefbaarheid zijn de subregio’s op korte termijn een goed
kader om gemeenschappelijke sociale en culturele agenda’s met bijpassende
sturingsstrategie vast te stellen.
Verbetering van de leefbaarheid is op korte termijn het meest kansrijk via subregio’s
en als deze slagen, draagt dat succes op langere duur bij aan een mozaïek van
leefbare subregio’s met elke een eigen identiteit en een groet keuzevrijheid voor
burgers, autochtoon en allochtoon, zich aan West-Brabant te verbinden.

Figuur 41
Visie West Brabant
(Regio West Brabant,
2011)

Actoren
•
19 gemeenten (vertegenwoordigd door burgemeester en gemeente
raad)
•
Burgers
•
Ondernemers
•
Andere overheidsinstanties: provincie, het Rijk, Europese Unie
•
Onderwijsinstanties
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Organogram
Gekozen uit het algemeen bestuur.
Maakt voorbereiding voorstellen
algemeen bestuur.
Verantwoordelijk voor dagelijkse gang
van zaken.

Ambtelijke
regiegroep

Algemeen bestuur

Hoogste bestuursorgaan
Bestaat uit: 19 burgemeesters
Beslist door gezamenlijke
afwegingen

Dagelijks bestuur
Ambtelijke ondersteuning.

Bestaat uit: 19 secretarissen
van de betrokken gemeenten.
Is een advies orgaan voor het
Algemeen bestuur.

Bestuurscommissies
Zorg, welzijn & onderwijs
Ruimtelijke ordening & wonen
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Figuur 42
Organogram Regio West
Brabant (Auteur, 2012)

17. INTERVIEWS
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste punten uit de interviews met deskundigen
en betrokkenen uit de cases weergegeven. De volledige interviews zijn te vinden
in vanaf bijlage 4 Voor beide cases zijn twee betrokkenen geïnterviewd. Iemand
betrokken vanuit het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties
(accountmanager) en iemand vanuit de organisatie van de cases. Een
accountmanager vertegenwoordigt binnen het Ministerie van Binnenlandse zaken
en Koninkrijkrelaties een COROP-gebied. Een accountmanager is op de hoogte
van wat er zich in het gebied afspeelt en spreekt regelmatig de lokale bestuurders.
Femke Verwest heeft een promotieonderzoek gedaan naar demografische
krimp en de verschillende lokale overheidsstrategieën. Zij is geïnterviewd over de
bestuurlijke opgave in regionale krimpgebieden.

Samenvatting

interview Bert Hector - accountmanager REGIO WEST
BRABANT
•

•

•
•

Regio West-Brabant is al vergevorderd met samenwerken, maar in
praktijk komen bij de uitvoering toch moeilijkheden naar boven. Dit
komt voornamelijk voor als het gaat over de verkoop van gemeentelijke gronden.
Provincie heeft wel de middelen om in te grijpen maar doet dit
zelden. Dit probleem wordt deels veroorzaakt door de bevoegdheden die bij de gemeente liggen in plaats van op regionaal of hoger
schaalniveau.
Aantasting van de fysieke leefbaarheid is in regio West-Brabant nog
niet zichtbaar.
Hoog opgeleide jonge mensen trekken ook hier uit het niet-stedelijk
gebied weg. Dit is een landelijk (cultureel) verschijnsel, je kunt dit niet
direct sturen, maar wel je beleid daarop voeren en een kwaliteitsslag
slaan.
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Samenvatting

interview Paul Vermeulen - organisatie REGIO WEST-BRABANT
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
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De urgentie van de problematiek die de demografische veranderingen met zich mee brengt is aanwezig bij de colleges van de 19
gemeenten, maar nog niet in voldoende mate bij de raadsleden. Bij
raadsleden is er nog wel sprake van het zogenaamde ‘groeidenken’.
Het thema ´arbeidsmigranten´ staat hoog op de agenda binnen Regio West-Brabant. Het gaat nu om zo’n grofweg 50.000 mensen.
Ook vindt er verdunning van het aantal leerlingen op de basisscholen plaats, voornamelijk in de grensgebieden. Ouders kiezen
er vaak voor hun kinderen in België naar school te laten gaan.  Ook
door migratie naar de steden dalen de bevolkingsaantallen in deze
gebieden.
Pilot project: Brabant connect. Dit is een experimenteel project
waarbij er zorg op afstand wordt gecreëerd, door middel van ictmogelijkheden. Dit is een gesubsidieerd project.
De samenwerking tussen de gemeenten kan dus niet financieel of
juridisch afgedwongen worden.
Het is een samenwerking op vrijwillige basis, maar is zeker niet
vrijblijvend. De provincie heeft wel de bevoegdheid om in te grijpen
als gemeenten zich niet aan de afspraken houden, maar hier wordt
vrijwel nooit gebruik van gemaakt.
De samenwerking verloopt niet altijd zonder problemen, als het gaat
over het afboeken van bouwgrond bijvoorbeeld.
De regio is in drie verschillende subregio’s verdeeld. Het is een
groot gebied en bijvoorbeeld wat betreft de woningmarkt verschilt
dat per subregio.
Vermeulen benadrukt dat het belangrijk is dat het ‘ons’ gevoel er is
in het gebied niet een gevoel van ‘wij en zij’ onder bestuurders.
Het is erg belangrijk dat er een goede strategische agenda ligt, die
iedere gemeenteraad goed gekeurd heeft. Dit is belangrijk want
zodra er onenigheid is tussen bepaalde gemeenten kan hier altijd
op teruggegrepen worden. Er moet wel voor elke gemeente iets
inzitten en investeringen en opbrengsten moeten verdeeld worden.
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Samenvatting

interview Jan Merks - organisatie PARKSTAD LIMBURG
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Knelpunten bij samenwerking liggen bij plannen die gemaakt zijn
(door gemeenten, corporaties, ontwikkelaars) en niet door kunnen
gaan door gezamenlijk beleid.
Urgentie over krimp is in dit gebied zeker aanwezig, hier zijn de
gevolgen van krimp ook al zichtbaar.
Houdt er rekening mee dat over 30/35 jaar de vergrijzing weer is
afgenomen en veel ouderen woningen niet meer nodig zijn. Regels
vanuit Den Haag moeten hieraan bijdragen.
Een onafhankelijke voorzitter voor het regio bestuur is niet aan te raden, betrokken gemeenten moeten gelijkwaardig betrokken worden
bij de besluitvorming en de uitvoering van de projecten om optimaal
resultaat te boeken.
Je hebt een combinatie van top-down en bottom-up besturing
nodig, er moet wel een initiatiefnemer zijn.
Wat de rol is van de provincie hangt van de cultuur van besturen
per provincie af.
Bij leefbaarheid gaat het om de mensen. Doe dit in overleg met de
mensen voor een zo breed mogelijk draagvlak en bedenk wat de
effecten van je handelen zijn.
Kijk naar de voorzieningen die er al zijn en probeer met kleine
middelen die te verbeteren/behouden i.p.v. direct iets nieuws te
bouwen.
Voor openbare ruimte is functionaliteit erg belangrijk, voor iedereen
(ook minder validen) met het ook op de vergrijzing.
Bereikbaarheid is erg belangrijk, de infrastructuur moet goed zijn
anders werkt het niet in een gebied.
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Samenvatting

interview Richard de Haan - accountmanager LIMBURG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Deze ideeën van branding zijn nog steeds gebaseerd op het zogeheten ‘groei’denken.
Initiatieven zoals het IBA-Parkstad Limburg vind hij een goed initiatief.
Inzetten op kleine projecten om de mensen te prikkelen.
Over het algemeen zijn er geen mensen met grote sociale problemen in het gebied.
Het Rijk wil wel investeren in leefbaarheid, de leefbaarheidscijfers
liggen echter volgens de Haan nog hoog in dit gebied.
Op bestuurlijk niveau heeft Limburg een ‘ons kent ons’ cultuur waarbij het maatschappelijk middenveld een grote rol speelt.
Het samenwerkingsverband van Parkstad Limburg maakt het mogelijk dat verschillende kleine gemeenten nog kunnen bestaan. Er is
vaak een conflict situatie tussen Heerlen en de andere gemeenten.
De provincie Limburg houd niet van een Top-down benadering wat
besturing betreft.
Bereikbaarheid van het gebied is niet echt een probleem in Parkstad Limburg.
De spreiding van retail bepalen ondernemingen voornamelijk zelf.
Het kernprobleem in dit gebied rondom demografische krimp is
volgens de Haan leegstand.
De Haan zit in dubio of krimp wel een groot probleem is en voor
wie. Hij vindt dat de gevolgen van krimp door sommige bestuurders
in krimp gebieden worden opgeblazen om het ook landelijk op de
agenda te krijgen en een eventuele financiële bijdrage te kunnen
ontvangen.
In Parkstad Limburg is het vooral van belang dat de huidige inwoners worden geactiveerd om dingen te ondernemen.
Ook vind het een goed idee om initiatiefrijken mensen die weg zijn
getrokken uit het gebied te vragen om dingen in de regio aan te
pakken en te organiseren.
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Samenvatting

interview Femke Verwest - Planbureau voor de Leefomgeving
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Wanneer er geen duidelijk centrum is in een regionaal gebied
(bijvoorbeeld in Parkstad Limuburg) kan dit moeilijkheden geven op
bestuurlijk niveau.
Krimp in regionale gebieden zou je moeten begeleiden op regionaal
niveau
Wat een samenwerking tussen gemeenten bemoeilijkt is dat de
juridische en financiele middelen hierbij ontbreken
Lastig wordt het als de strategische plannen gemaakt door leden
vanuit het samenwerkingsverband operationeel gemaakt moeten
worden. Uitvoering ligt bij de gemeenten zelf.
De algmene boodschap van de nationale overheid is dat in deze
economische crisis geen geld kan worden besteedt aan krimpgebieden. Wel doet doen ze aan kennisspreiding over krimp en het
afstemmen van de regelgeving.
Groeidenken en wensdenken moet veranderen. De focus van de
gemeenten bij de aanpak wat betreft leefbaarheid moet helemaal
liggen bij de huidige bewoners van het gebied.
BIj het maken van nieuwe plannen is flexibiliteit erg belangrijk.
Urgentie bij bestuurders zorgt er voor dat ze kunnen anticiperen op
krimp en daardoor tijdig hun plannen aanpassen.
Ingrijpen door overheid in krimp gebieden is noodzakelijk, als je niets
doet wordt de schade groter.
Er moet gezocht worden naar een combinatie van een top-down
benadering en een bottom-up benadering.
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NIEUWBOUW
LEEGSTAANDE
WINKELRUIMTE
HENGELO
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18. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN
Nu de plannen van de twee cases nader onderzocht zijn en de interviews
met betrokken bestuursleden en accountmanagers afgenomen zijn wordt de
balans opgemaakt. Allereerst gaat het er natuurlijk om hoe de subvragen 2 &
3 beantwoord kunnen worden. Dit zal verder helpen om het concept voor het
ontwerp voor de Achterhoek nader vorm te geven. Tevens is het zaak om te
benoemen hoe de drie lagen van de netwerkstad, genoemd in het theoretisch
kader van dit onderzoek terug komen in de twee cases. Hieruit kunnen lessen
getrokken worden en standpunten worden ingenomen die verder van pas kunnen
komen in het ontwerp. Hieronder volgen deze conclusies.
18.1 Netwerkstad in Parkstad Limburg
Laag 3 – netwerk van de huishoudens/individuen
Urgentie bij inwoners en bestuurders is in Parkstad Limburg aanwezig, komt
omdat de krimp fysiek te zien is. Dit verschilt van (zegt Jan Merks) de houding van
bestuurders in bijvoorbeeld anticipeergebieden.
Volgens Jan Merks is het belangrijk om genoeg draagvlak voor je plannen te
hebben bij de bevolking, anders bestaat er een grote kans dat de plannen weinig
effect zullen hebben. Het schaalniveau van de leefbaarheid moet in ogenschouw
genomen worden, het gaat om de plek waar mensen wonen en verblijven. Het
maakt niet uit op wel schaalniveau je dit bestuurlijk aanpakt als het effect maar op
leefniveau ligt.
Bijeenkomsten met inwoners van het gebied om ideeën en oplossingen te
bedenken zijn in Parkstad Limburg de afgelopen tijd erg succesvol gebleken.
Flexibiliteit in de plannen is daarbij erg belangrijk, de ouders van nu zijn niet de
ouders van straks. En waar nu behoefte is aan veel senioren woningen is dat over
30 jaar een heel ander verhaal. Financieel bewustzijn is ook erg belangrijk.
Laag 2 – netwerk van productie en consumptie
Parkstad Limburg heeft weinig ervaring met het beleid van het spreiden of
clusteren van functies. Wel heeft het gebied een duidelijk centrum, Heerlen.
Een dagje winkelen doe je in Heerlen maar de dagelijkse boodschappen doe
je in je eigen wijk. Merks is voorstander van clustering in combinatie van een
goede bereikbaarheid van de voorzieningen. Hij wijst wel op de verschillen tussen
clustering in het landelijk en stedelijk gebied. Hij wijst ook op het verschil van
actieradius van ieder mens, dit is lastig te generaliseren.
Wat er in Parkstad Limburg wel aanwezig is zijn de afspraken die tussen de
gemeenten gemaakt zijn op het gebied van woningbouw. Dit gaat over de
verdeling waar wel en waar niet gebouwd mag worden. Deze zogeheten
‘woningbouwenveloppes’ blijken een succes te zijn.

Figuur 43
Leegstaande winkelruimte
in recent gebouwd pand
centrum Hengelo (Auteur,
2012)

Betrokkenheid lokale ondernemers is belangrijk volgens Jan Merks. Ook Richard
de Haan bevestigd dit. Het is namelijk vrij lastig om ondernemers te sturen naar
waar ze zich moeten vestigen, zij (of hun moederbedrijf) bepalen immers zelf waar
het de meest gunstigste plek zit om zich te vestigen. Door ze te betrekken in de
plannen kun je hier misschien overeenstemming in bereiken.

Casestudy onderzoek

105

Bij het bij bouwen van bijvoorbeeld Kulturhusen is het belangrijk dat er eerste
gekeken wordt naar wat er al bestaat in dat het gebied. Naar zowel de functies
die er al zijn als naar de gebouwen die er al zijn en misschien leeg staan.
Herbestemming zou ook plaats kunnen vinden in samenwerking met de lokale
jeugd, deze zouden voor weinig geld deze panden kunnen huren en gestimuleerd
kunnen worden om hun eigen onderneming te starten en actief te worden.
Door middel van drie nieuwe kansenclusters wordt er in Parkstad Limburg een
nieuw ruimtelijk-economisch beleid gerealiseerd. Nieuwe energie, toerisme &
health en care & cure zijn de nieuwe vakgebieden waarop gefocust gaat worden.
De Achterhoek grenst niet zoals Limburg aan een stedelijk gebied, maar op
thema’s als bijvoorbeeld zorg zou een samenwerking wel heel succesvol kunnen
zijn.
1 – technisch netwerk
Het openbaar vervoer in Parkstad Limburg staat erg onder druk, wanneer steeds
minder mensen gebruik hiervan maken wordt het steeds lastiger om te financieren.
Het ICT netwerk is ook essentieel, niet alleen voor het nieuwe werken maar ook
voor zorginnovatie.
In het kader van de bereikbaarheid van het gebied wordt in Parkstad Limburg
de Parkstadring geïntroduceerd. Het bevat een nieuwe ringweg door het gebied
waaraan nieuwe innovatie en ontwikkelingsprojecten worden gekoppeld. De ring
bestaat grotendeels al, maar wordt grondig aangepakt met nieuwe aansluitingen,
rijbanen en kruisingen. Er is veel kritiek op de aanleg van de Parkstadring, niet
iedereen ziet het nut van de aanleg ervan in en de kosten lopen hoog op.
Projecten als het Maankwartier en de Parkstadring zijn projecten die je verwacht in
groeiende steden zegt Richard de Haan, niet zo zeer in een krimpgebied.
18.2 Beantwoording subvraag 2
Zoals in het theoretisch kader over de netwerkstad het begrip ‘soft planning’
ook al wordt aangehaald bevestigd Jan Merks ook dat er van een topdown of
bottomup benadering in Parkstad Limburg geen sprake is. Er zal op deze manier
misschien geen maximaal resultaat bereikt worden maar een wel een consensus
met een breed draagvlak. Belangrijk is wel dat er een initiatiefnemer moet zijn,
anders komt er niets van de grond.
Een belangrijke rol die de provincie speelt in Parkstad Limburg is op financieel
gebied. Ook zorgt de Provincie Limburg voor morele ondersteuning, dit is niet in
elke provincie gelijk. Op dit moment is er een ‘ons kent ons’ cultuur in Limburg
waarbij het maatschappelijke middenveld een grote rol speelt.
De concurrentie tussen de gemeenten is door de samenwerking afgenomen.
Een onafhankelijk voorzitter wordt door Jan Merks sterk afgeraden. Een voorzitter
uit eigen kring roept minder weerstand op dan iemand van ‘buiten’ hiermee
voorkom je vervelende “wij/zij” kwesties.
De samenwerking in Parkstad Limburg is gestart onder een WGR+ regio. Minister
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Spies heeft deze vorm van samenwerking afgeschaft. De middelen komen nog
steeds van gemeenten en provincie en ze ondervinden hier weinig last van.
Femke Verwest schrijft in haar onderzoek (waarin ze onderandere Parkstad
Limburg onderzocht) dat de meest radicale beleidsveranderingen zijn te traceren
in Parkstad Limburg en Eemsdelta. De zeven Parkstad-gemeenten hebben
gezamenlijk besloten het aantal nieuwbouwplannen voor woningbouw te
reduceren van 10.000 naar 3.449 (in 2010) en bereikten ze overeenstemming
over de regionale herstructurering visie.
Jan Merks geeft aan de samenwerking goed verloopt en dat de gezamenlijke
plannen werken als een kapstok waar gemeenten hun plannen op af kunnen
stemmen. Het gaat knellen als de uitvoering van bepaalde bedachte plannen ter
discussie komt en het daadwerkelijk ook pijn gaat doen.
18.3 Beantwoording subvraag 3
Aanpak van leefbaarheid door kleine projecten op lagere schaal in Parkstad
Limburg is succesvol. Openbare ruimten hebben aandacht nodig, zeker met het
oog op de vergrijzing. Deze openbare ruimten moeten toegankelijk zijn voor ook
de minder valide mensen.
De leefbaarheidscijfers liggen in Limburg nog niet laag.
18.4 Eigen positie Netwerkstad in Parkstad Limburg

STRENGTHS

WEAKNESSES

Urgentie bij bestuurders - minder concurrentie

Geen eenduidig beleid over spreiden/clusteren functies

Woningbouw beleid dmv woningbouw-enveloppes

Ruimtelijk-economisch beleid (groeidenken)

Herbestemming in aandacht

Onafhankelijke voorzitter

Samenwerking Duitsland
Aandacht voor leefbaarheid op kleine
schaal

Maankwartier/Parkstadring
Draagvlak van inwoners
Samenwerking provincie
Lokale ondernemers

Figuur 44
SWOT analyse Parkstad
Limburg (auteur, 2012)

Bijeenkomsten met bewoners voor meer draagvlak

Leegstand

Nieuwe ICT mogelijkheden

Geen duidelijke streekverwante identiteit

Zorginnovatie

Openbaar Vervoer

OPPORTUNITIES
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18.5 Netwerkstad in Regio West-Brabant
Laag 3 – netwerk van de huishoudens/individuen
Jonge hoogopgeleide mensen trekken weg naar de steden. Dit komt in meerdere
gebieden in Nederland voor en is door bestuurders niet te beïnvloeden. Wel zou
je hier beleid op kunnen voeren door een kwaliteitsslag te slaan in het gebied en
daardoor eventueel de mensen die al binding hebben met het gebied terug te
halen.
Het thema ‘arbeidsmigranten’ staat hoog op de agenda. Er is aandacht voor de
problematiek maar ook voor de kansen die dit met zich mee brengt.
Laag 2 – netwerk van productie en consumptie
Voor de spreiding van voorzieningen zijn er afspraken gemaakt. Er is bijvoorbeeld
nog maar 1 schouwburg voor de hele regio. Dit is wel lastig, want gemeenten
willen soms niet voor voorzieningen in andere gemeenten betalen.
Laag 1 – technisch netwerk
In de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) werken 18 WestBrabantse gemeenten én de provincie Noord-Brabant samen aan kwalitatief goed
en duurzaam financierbaar (kleinschalig) collectief vervoer voor mensen met én
zonder functiebeperking. Beleidsdoelstellingen op het gebied van zorg/welzijn en
mobiliteit komen hier samen.
18.6 Beantwoording subvraag 2
Voor wat betreft de samenwerking op het gebied van woningbouw en
bedrijventerreinen liggen de plannen in Regio West-Brabant klaar. Het probleem
wat Hector signaleert is dat de bevoegdheden bij de gemeenten liggen. Dit
gaat vaak mis, eigen belangen gaan dan voor. Er is nog onvoldoende urgentie
aanwezig bij bestuurders. Bij thema’s waarbij de gemeenten een gezamenlijk
belang hebben gaat het beter.
In Nederland zal niet snel afgestapt worden van het Thorbecke model, dus een
andere bij de wet geregelde bestuurslaag zal dit probleem volgens Hector niet op
kunnen lossen. Er ontbreekt op dit moment het mogelijk maken van afspraken
financieel of juridisch af te dwingen.
De urgentie bij de 19 colleges is wel aanwezig, maar niet bij de raadsleden. Dit
levert problemen op omdat alle gemeente raden de plannen wel goed moeten
keuren.
Regio West-Brabant maakt ook deel uit van samenwerkingsverbanden in de regio
(onder andere met Rotterdam en de Drechtsteden).
18.7 Beantwoording subvraag 3
Voor het aanpakken van de niet-fysieke leefbaarheid zijn er goede voorbeelden
in West-Brabant te noemen, voor de fysieke leefbaarheidsproblemen niet. Door
projecten als de Wijkenaanpak van het Rijk zou dit wel mogelijk zijn in stedelijke
gebieden. Het afnemen van de fysieke leefbaarheid is nog niet zichtbaar.
De leefbaarheid in de kleine kernen dreigt af te gaan nemen door bevolkingsdaling
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omdat inwoners naar de stad trekken. Ook vindt er een verdunning van het aantal
leerlingen plaats, hierdoor komt het voortbestaan van de basisscholen onder druk
te staan.
Er zijn een aantal pilot projecten waarmee getracht wordt de leefbaarheid voor de
bewoners te behouden, een daarvan is het project zorg op afstand, door middel
van ict-mogelijkheden.
18.8 Eigen positie Netwerkstad in Regio West-Brabant

STRENGTHS

WEAKNESSES

Beleid spreiding voorzieningen

Weinig urgentie, wel bij de 19 colleges, maar niet bij de
raadsleden

Pilot projecten leefbaarheid
Wanneer de samenwerking financieel wordt, gaan
gemeenten nog voor eigen belang

Van 2 zwembaden naar 1 zwembad, 1 schouwburg
voor de hele regio

Samenwerking kan niet juridisch en financieel
afgedwongen worden

Commissie klein collectief vervoer

Arbeidsmigranten
Gezamenlijke belangen wel goede samenwerking

Afname fysieke leefbaarheid

Wijkenaanpak

Jonge hoogopgeleide mensen trekken weg

Kwaliteitsslag slaan - daardoor mensen met binding met
het gebied terug winnen

‘Groeidenken’

Zorg op afstand

Figuur 45
SWOT analyse Regio
West-Brabant (auteur,
2012)

OPPORTUNITIES

Casestudy onderzoek

Afname leefbaarheid in kleine kernen
Bedreiging voortbestaan basisischolen

THREATS
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18.9 Aanbevelingen
Aan de hand van de bovenstaande conclusies uit de casestudy onderzoeken
wordt hieronder beschreven wat meegenomen gaat worden in het ontwerpproces
voor een plan voor de Achterhoek. Allereerst zal er ingegaan worden op de
verschillende lagen van het concept van de Netwerkstad en vervolgens zal er
ingegaan worden op de beantwoording van de twee subvragen.
Laag 3 – netwerk van de huishoudens/individuen
• Urgentie bij bewoners en bestuurders is essentieel, wanneer er geen
draagvlak bestaat voor de plannen zullen deze niet van de grond komen.
• Voor bewoners is het schaalniveau van leef en verblijf belangrijk. Dat de
plannen een uitwerking hebben op dit schaalniveau is essentieel voor het
succes bij bewoners.
• Het betrekken van ondernemers (door bijvoorbeeld bijeenkomsten) is
belangrijk, aangezien het niet meer realistisch is om alle plannen vanuit de
overheid te kunnen realiseren. Wanneer (lokale) ondernemers is er meer
draagvlak en dit zou eventueel ook bij kunnen dragen aan financiële kwesties.
Een goed voorbeeld hiervan is stichting Perspectivity in Limburg.
• Er moet rekening gehouden worden met flexibiliteit in de plannen. Wat nu
kansen en mogelijkheden kan creëren voor mensen hoeft over dertig jaar
niet meer zo te zijn.
• Door plannen te maken ter verbetering van de leefbaarheid kan een
kwaliteitsslag worden geslagen voor het gehele gebied. Dit is goed
voor de bewoners van het gebied en zou mogelijk in de toekomst
er voor kunnen zorgen dat vertrokken mensen weer terug komen.
Laag 2 – netwerk van productie en consumptie
Afspraken maken tussen gemeenten over nieuwbouw/behoud van
woningbouw en bedrijventerreinen.
• Zoals ook bij laag 3 ook beschreven is, is betrokkenheid van (lokale)
ondernemers essentieel. Wanneer je invloed wil hebben op de spreiding of
clustering van voorzieningen is dit belangrijk want je kunt het vestigen van
bedrijven niet sturen.
• Herbestemming
• Kleinschalige projecten, vermijdt ‘groeidenken’
• Regionale (internationale) samenwerking
• Zorgvuldig spreiding/cluster beleid
• Zorg op afstand als kans
• Elk knooppunt moet een cluster zijn met een bepaald (oorspronkelijk
of logisch) thema, zo hoeft er over de verdeling van de functies weinig
gediscussieerd te worden.

•

Laag 1 – technisch netwerk
OV haalbaarheid onderzoeken (deze zal onder druk komen te staan)
Geen grootschalig infrastructuur projecten (dit zal financieel niet haalbaar zijn)
ICT verbeteringen zijn een kans, voor bijvoorbeeld zorg op afstand en het
nieuwe werken
• Goed voorbeeld: Klein collectief vervoer (Regio West-Brabant)
Het casestudy onderzoek en het interview met Femke Verwest hebben bijgedragen
aan de beantwoording van de subonderzoeksvragen. Hieronder zullen deze

•
•
•
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herhaald en puntsgewijs beantwoord worden:
Subvraag 2: Wat zijn de lessen die getrokken kunnen worden ten aanzien van
bestaande samenwerkingsverbanden in regionale krimp-, en anticipeergebieden
in Nederland?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Softplanning (geen bottom-up of top-down benadering). Hierbij moet wel een
duidelijke initiatiefnemer aanwezig zijn.
De rol van de provincie is overal anders, dit hangt samen met de
bestuurscultuur.
Provincie heeft wel de bevoegdheden om in te grijpen maar doet dit zelden,
dit wordt deels veroorzaakt door de bevoegdheiden die bij gemeente liggen
in plaats van regionaal of hoger.
Geen onafhankelijke voorzitter voor regionaal bestuur.
Besef van urgentie is essentieel voor een goede samenwerking, anders gaat
het eigen belang van individuele gemeenten te gemakkelijk voor.
Flexibiliteit van de plannen is belangrijk. Je moet kunnen anticiperen en
plannen tijdig aanpassen. Houdt er ook rekening mee dat de vergrijzing over
30/35 jaar weer is afgenomen.
Door middel van de provinciale verordening kunnen juridische en financiele
middelen afgedwongen worden.
Streven naar fusie van de gemeenten en in tussentijd een
samenwerkingsverband.
Lastig wordt het als de strategische plannen gemaakt in samenwerkingsverband
operationeel gemaakt moet worden, de uitvoering ligt bij de verschillende
gemeenten zelf.
Het is belangrijk dat er een “ons” gevoel is binnen de samenwerking en niet
een “wij” en “zij” gevoel.
Overheid moet zeker ingrijpen, wanneer je niets doet wordt de schade alleen
maar groter.

Subvraag 3: Wat zijn de lessen die getrokken kunnen worden ten aanzien van
bestaande methodes om regionale krimpgebieden leefbaar te houden binnen de
thema’s woningmarkt, leefomgeving en voorzieningen?
Woningmarkt
• Woningbouwafspraken regionaal afstemmen.
• Leegstand van woningen leidt tot verloedering van het gebied.
Voorzieningen
• Werkvoorzieningen voor jong hoogopgeleide mensen ontbreken vaak,
daarom trekken deze mensen weg uit het gebied.
• Kijk vooral naar de voorzieningen die al aanwezig zijn en probeer die met
kleine middelen te verbeteren/te behouden.
• Herbestemmen van gebouwen in plaats van nieuwbouw voor voorzieningen.
• Goede bereikbaarheid van voorzieningen is essentieel.
• Inzetten op kleine projecten om mensen te prikkelen initiatief te nemen.
• Het voortbestaan van basisscholen komt door demografische krimp onder
druk te staan.
• Zorg op afstand zou interessante mogelijkheden kunnen bieden.

Casestudy onderzoek
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Leefomgeving
• Leefbaarheid moet op de lage schaal en samen met inwoners aangepakt
worden (leef-verblijf niveau).
• Voor de openbare ruimte is functionaliteit en toegankelijkheid erg belangrijk,
zeker met het ook op de vergrijzing.
• De leefbaarheid in de kleine kernen zal afnemen door het afnemen van het
aantal inwoners.
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ONTWERP

ONTWERP INTRODUCTIE
In dit onderdeel van dit rapport worden de laatste stappen uit het methodologisch
kader (pagina 41) ingevuld. Het betreft de visie en strategie voor de Achterhoek met
de bij behorende ruimtelijke ingrepen. De visie, strategie en het ontwerp zullen op
drie verschillende schalen uitgewerkt worden. Allereerst volgt de bovenregionale
schaal van de Achterhoek, daarna de regio tussen Doetinchem en Zutphen en tot
slot de ruimtelijke ingrepen in Hengelo.
Op elke schaal zal het onderzoeks,- en ontwerpproces er als volgt uitzien figuur
47. Allereerst is er een analyse aan de hand van de leefbaarheidsthema’s en
een SWOT analyse uitgevoerd. Vanuit de conclusies uit deze analyses zijn de
ontwerpdoelen geformuleerd. Hoe deze ontwerpdoelen per schaal concreet
ingevuld worden is aangegeven in de uitgangspunten en deze leiden uiteindelijk
tot het eindontwerp.
Al eerder in dit onderzoek (zie hoofdstuk 3) werd de relatie tussen de gevolgen
van demografische krimp met het begrip leefbaarheid gelegd. De structuur van
de analyses is gebaseerd op de definitie die al eerder is gegeven van het begrip
leefbaarheid. In hoofdstuk 3 worden de ruimtelijke gevolgen van bevolkingskrimp
gekoppeld aan de zes dimensies van leefbaarheid. Hieruit komt naar voren
dat deze begrippen vooral binnen de thema’s woningmarkt, leefomgeving en
voorzieningen terug komen. In de analyse van de Achterhoek staan deze thema’s
centraal.
Analyses van de verschillende thema’s zijn niet op allemaal hetzelfde schaalniveau
relevant. In het volgende schema is aangegeven op welk schaalniveau de thema’s
onderzocht worden. Het schaalniveau van de softspaces (context) staat voor de
omgeving van de achterhoek, de omliggende steden en dorpen. Netwerkstad
Achterhoek staat voor alles binnen de Achterhoek; het schaalniveau knooppunten
voor de specifiek ontwerplocatie en het omliggende gebied; detail voor een
specifiek detail binnen deze ontwerplocatie.
Thema ruimtelijke
gevolgen

Oorzaak

Voorziene gevolgen

Positief/
negatief

Relevante
schaal

Dimensie begrip
leefbaarheid

Woningmarkt

Huishoudenskrimp

Leegstand

-

Regio/
gemeente

Woningvoorraad

Woningoverschot leidt
tot lagere prijzen

Tweede woningen

+

Huishoudeskrimp/
veranering samenstelling
huishoudens

Verpaupering,
verloedering, onveiligheid,
sociale status buurt
verzwakt

-

Huishoudenskrimp

Meer ruimte, minder
dichtbevolkt, meer ruimte
voor groen

+

Verdwijnen van
voorzieningen

-

Woningmarkt

Leefomgeving
Leefomgeving

Voorzieningen
Voorzieningen
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Figuur 46 Tabel gevolgen
krimp, gekoppeld aan de
leefbaarheidsaspecten
(auteur, 2012)

Huishoudeskrimp/
veranering samenstelling
huishoudens

Regio/
gemeente
Wijk/
gemeente

Publieke ruimte,
bevolkingssamenstelling,
veiligheid,
sociale
samenstelling

Wijk/
gemeente
Wijk/
gemeente

Voorzieningenniveau

+
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Analyse leefbaarheidsthema’ & SWOT
Ontwerpdoelen

D
Denkkader: Netwerkstad &
bestuurlijke samenwerking

Uitgangspunten
Figuur 47 Opzet analyse
onderzoek en ontwerp
(auteur, 2012)
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x

x

x

Geplande nieuwbouw

x

x

x

x
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Leefomgeving
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x

x
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x

x
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x

x

x

Sociale samenhang

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Groen

x

Voorzieningen
Voorzieningen

Bedrijfsterreinen
Onderwijs
Zorg
Pendelgegevens werknemers

x

Winkelcentra

x

Supermarkten
Culturele voorzieningen
Netwerk
Mobiliteit

Infrastructuur: OV spoorwegen
Figuur 48 Tabel met
onderwerpen en schalen
voor analyse aan de
hand van leefbaarheids
thema’s (auteur, 2012)
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19. ONTWERP ACHTERHOEK
Figuur 57
Bevolkingsprognose
potentiele
beroepsbevolking
(Primos, 2005)

Dit hoofdstuk gaat in op het ontwerp voor de Achterhoek. Allereerst zal er een
introductie volgen over dit gebied en haar demografische veranderingen. Daarna
zal er aan de hand van de leefbaarheidsthema’s die eerder zijn genoemd, een
analyse volgen. Logischerwijs volgen daarop de conclusies van de analyse
waarmee de uitgangspunten van het ontwerp worden geformuleerd. Ten slotte
wordt het ontwerp gepresenteerd.
19.1 Introductie
De regio Achterhoek is een COROP-gebied in het oosten van Nederland dat
bestaat uit 11 aangrenzende gemeenten; Winterswijk, Aalten, Berkelland, OostGelre, Oude IJsselstreek, Montferland, Doetinchem, Bronckhorst, Zutphen,
Lochem en Brummen (zie figuur 48)
Het COROP-gebied Achterhoek wordt door het Ministerie van BZK (Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties) als ‘anticipeergebied’ aangewezen.
Sinds 2005 daalt het aantal inwoners van de Achterhoek. In 2040 zullen er zo’n
15.000 minder mensen in deze regio leven dan in 2008 (zie hoofdstuk 5). In figuur
49 is de prognose voor de bevolkingsontwikkeling te zien. Dit geeft weer dat het
aantal inwoners daalt vanaf 2012. Dit is natuurlijk ook een van de aanleidingen
waarom de Achterhoek aangegeven is als een anticipeergebied.
Maar zoals ook in de definitie van het Rijk vermeld staat, wordt bevolkingsdaling
pas een probleem wanneer er ook huishoudensdaling intreedt. In figuur 50 is te
zien dat dat vanaf 2030 pas het geval is.
In figuur 51 is samenvattend weergegeven welke demografische veranderingen er
plaatsvinden in de Achterhoek. Deze veranderingen brengen een aantal gevolgen
met zich mee;
- Door de veranderingen in de samenstelling van de huishoudens en op den duur
het afnemen daarvan zullen voorzieningen in het gebied onder druk komen te
400.000
390.000
380.000
370.000
360.000
350.000

Figuur 49
Ligging Achterhoek binnen
Nederland (Auteur, 2012)
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200.000
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Figuur 50
Prognose
inwonersaantallen en
huishoudensaantallen in de
Achterhoek (CBS, 2012)
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Gemeenten binnen
Achterhoek (Auteur, 2012)
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staan. Het draagvlak voor deze voorzieningen kan afnemen waardoor deze niet
meer kunnen bestaan.
- Het percentage 65-plussers stijgt, met name in de niet stedelijke gebieden.
Omdat ouderen doorgaans minder mobiel zijn, zal dit mogelijk betekenen dat het
aantal ouderen in het minder goed bereikbare buitengebied af zal nemen
- Ook brengt het toenemen van het percentage 65-plussers een grotere zorgvraag
met zich mee, terwijl in het gebied het percentage potentiële beroepsbevolking
juist afneemt.
- Het voortbestaan van basisscholen komt onder druk te staan omdat het
percentage 4 tot 12 jarigen sterk afneemt.
- Doordat het percentage potentiële beroepsbevolking afneemt kan het zijn dat
daarmee ook het percentage meest initiatiefrijke bevolking afneemt en daardoor
nieuwe initiatieven voor het gebied uitblijven.
Op de kaarten in figuur 52 is te zien hoe de ontwikkeling van de bevolking van 65
jaar en ouder in de Achterhoek per gemeente plaats vindt. Daarin is te zien dat
in de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Montferland dit percentage boven
de 30% ligt. Net als in andere krimpgebieden is het percentage ouderen in een
aantal Achterhoekse gemeenten veel hoger dan in de gemiddelde Nederlandse
gemeente. Dat is ook het geval in de in Limburg, Zeeland, Groningen en Friesland.
In figuur 53 is te zien dat het aandeel 65 jaar en ouder in 2040 het grootst is
in de gebieden die ‘niet stedelijk’ zijn. Dit is een gegeven dat zeker geldt voor
de Achterhoek, waar het grootste deel van het gebied niet stedelijk is. Dit is te
zien in de later volgende kaart van het aantal inwoners per stad/dorp (zie figuur
54). Algemeen verondersteld mag worden dat naarmate men ouder wordt, men
steeds minder mobiel wordt. Dit kan voor de mensen in de niet-stedelijke gebieden
gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de voorzieningen.
In figuur 54 is de ontwikkeling van de bevokingsaantallen te zien per gemeente.
Opvallend hieraan is dat in de Achterhoek er tussen 2008-2025 in de meeste
gemeenten al sprake is van krimp. Deze wordt alleen maar groter in de periode
tussen 2008-2040. Uitzondering hierop zijn de gemeenten Lochem en Zutphen.
Deze vertonen en sterke groei in deze periode.
Zoals het Rijk stelt is demografische krimp pas een probleem wanneer het
huishoudensaantal ook gaat krimpen. In figuur 55 is te zien dat er in de periode
2008-2025 in principe nog sprake is van groei van het aantal huishoudens. Dat
verandert in de periode 2008-2040, dan is er in de gemeenten Berkelland en
Aalten wel sprake van krimp. In deze periode vindt dan ook de omslag van de
regio Achterhoek als geheel plaats van groei naar krimp.
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Figuur 52
Vergrijzing in Nederland,
indeling per gemeente
(Primos, 2005)

Figuur 53
Stedelijkheidsindeling
vergrijzing en
omslagmoment vergrijzing
in Nederland per COROPgebied (Primos, 2005)

Figuur 54
Bevolkingsprognose
inwonersaantallen per
gemeente (Primos, 2005)

Figuur 55
Bevolkingsprognose
huishoudensaantallen per
gemeente (Primos, 2005)
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19.2 Analyse Achterhoek
De thema’s voor de analyse van de Achterhoek zijn gebaseerd op de eerder
genoemde leefbaarheidsthema’s; woningmarkt, leefomgeving, voorzieningen
en mobiliteit. Tot slot zal met behulp van een SWOT analyse de kansen en
bedreigingen van de leefbaarheid in de Achterhoek in kaart gebracht worden.
Woningmarkt
Demografische krimp kan de leefbaarheid verzwakken binnen het thema
woningmarkt in een spiraalsgewijs negatief proces (Verwest en Dam, 2010), en
zal daarmee een bedreiging vormen voor de leefbaarheid in het gebied. In deze
benadering van de woningmarkt is gekeken naar de leegstand in de Achterhoek
en de geplande woningbouw omdat deze iets kunnen zeggen over de huidige
gevolgen van demografische krimp in dit gebied en de aanpak binnen het gebied
binnen de woningmarkt.

Woningmarkt

Leegstand
Uit gegevens afkomstig van het CBS (2011) zijn in onderstaande figuur cijfers
weergegeven over de leegstand in de woningvoorraad in de Achterhoek. Om de
vergelijking te kunnen trekken met het landelijk gemiddelde, zijn de gegevens over
leegstand in Nederland daaronder ook weergegeven.
5,9%

94,1%

Woningmarkt Achterhoek

Bewoonde woningen:
94,1%
Niet bewoonde
woningen: 5,9%
Leegstaand: 4,6%
Ander gebruik: 1,3%

5,8%

94,2%

Bewoonde woningen:
94,2%
Niet bewoonde
woningen: 5,8%
Leegstaand: 4,7%
Ander gebruik: 1,1%

Woningmarkt Nederland

Figuur 56
Gegevens woninmarkt
Achterhoek vergeleken
met woningmarkt
Nederland (gebaseerd op
cijfers CBS, 2012)

Wanneer de cijfers in figuur 56 met elkaar vergeleken worden is te zien dat de
relatieve leegstand in de Achterhoek vergelijkbaar is met het gemiddelde van de
cijfers die gelden voor Nederland. De leegstand ligt om precies te zijn 0,1% hoger
dan het landelijk gemiddelde. Hierbij moet vermeld worden dat dit de cijfers zijn
van dit moment, in de toekomst zouden deze verschillen dus verder uiteen kunnen
liggen. Een plan voor dit gebied zal invloed kunnen hebben op deze cijfers.
Geplande nieuwbouw
In de regionale woonvisie Achterhoek 2010-2020 zijn afspraken gemaakt over
de nieuwbouwplannen voor de komende jaren. Daarin wordt vermeld dat de
geplande nieuwbouwprojecten de voorspelde behoefte fors overschrijden.
Samen hebben de gemeenten circa 14.000 nieuwbouwwoningen gepland terwijl
de behoefte ligt rond de 5.900 extra woningen. De plannen worden daarom naar
beneden bijgesteld, waarbij het behoud van kwaliteit voorop staat. Het schrappen
van plannen gaat gepaard met exploitatieverliezen. Deze moeten nu genomen
worden, omdat de financiële consequenties op termijn ander groter zullen zijn
(Atrive, 2010).
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Figuur 57
Leegstaande
nieuwbouw Gaanderen
(Nieuwbouwwoningen.
nl, 2012)
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Leefomgeving
Wat betreft de leefomgeving zal demografische krimp aanleiding kunnen geven
tot fysieke ingrepen om de leefomgevingskwaliteit in een gebied te verbeteren.
Daarmee heeft het invloed op de leefbaarheid in het gebied. Binnen het analyse
thema leefomgeving zijn de aantal inwoners per steden, de bevolkingssamenstelling
en het landschap bekeken.
Aantal inwoners per steden
De grootste steden in de Achterhoek zijn Zutphen en Doetinchem, zij hebben beide
tussen de 40.000 en 50.000 inwoners (zie figuur 59). Daarna komt Winterswijk
met ruim 20.000 inwoners. Daarnaast zijn er nog een groot aantal dorpen waarbij
het inwonersaantal tussen de 6.000 en 10.000 ligt. Het inwonersaantal van de
grote steden in de Achterhoek is vele malen kleiner dan in steden in de omgeving
zoals Enschede (131.000 inwoners), Apeldoorn (137.000 inwoners), Arnhem
(149.000 inwoners) en Nijmegen (165.000 inwoners).
Bevolkingssamenstelling
In de database van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2012) is de prognose
bevolkingssamenstelling (2015 en 2040) in de Achterhoek te zien. In vergelijking
met de rest van Nederland is te zien dat het gemiddelde percentage allochtonen
in Nederland hoger ligt dan in de Achterhoek. Dat geldt voor 2015, maar ook
voor de prognose van 2040.De bevolkingssamenstelling wat betreft allochtonen/
autochtonen is niet echt een actueel in de Achterhoek op dit moment.
Percentage ouderen per gemeente
In figuur 58 zijn de prognoses van de percentages van de verschillende
leeftijdscategorieën in de Achterhoek vergeleken met het landelijk gemiddelde.
Het percentage 65 jaar en ouder ligt in 2015 in de Achterhoek al hoger dan
het landelijk gemiddelde. Dit percentage neemt zowel in de Achterhoek als
landelijk toe naarmate de tijd vordert. De verhouding tussen de verschillende
leeftijdscategorieën in 2040 in de Achterhoek verschilt wel van het landelijk
gemiddelde. Het is duidelijk zichtbaar dat het percentage 65 jaar en ouder veel
hoger ligt.
Landschap
In de Achterhoek liggen (gedeeltelijk) 3 nationale landschappen. Het gaat om
Nationaal Landschap Graafschap waarbij kleinschaligheid, een groen karakter,
buitenplaatsen en de waterhuishouding belangrijke thema’s zijn. Daarnaast is
Winterswijk ook een Nationaal Landschap, dit vanwege de kleinschalige openheid,
micro reliëf en het groene karakter. Ook een klein deel van de Veluwe ligt in de
Achterhoek. Kenmerken van dit gebied zijn het schaalcontrast (open/gesloten),
actieve stuifzanden, en een groot aaneengesloten bos.
Aan de hand van het POP Gelderland (Provincie Gelderland, 20120) in figuur
60 is het landschap in de Achterhoek in kaart gebracht. Hierin zijn de nationale
landschappen aangegeven en de bosrijke gebieden in de Achterhoek.
Ook zijn hierin de toekomstige LOG (Landbouwontwikkelingsgebieden) gekleurd.
Op enkele van deze gebieden na, zijn deze nog niet ontwikkeld en gerealiseerd.
Dat komt mede door de huidige economische crisis. Dit geeft gelegenheid om te
beoordelen of deze in dezelfde aantallen en locaties terugkomen in het ontwerp.
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Leefomgeving

Figuur 58
Percentage
leeftijdsgroepen
Achterhoek & Nederland
(CBS, 2012)

Figuur 59
Grootte van steden de
Achterhoek (Auteur, 2012)
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Figuur 60
Kaart Nationale
landschappen Nederland
(Gebaseerd op kaart
van Ministerie van
infrastructuur en milieu,
2012)
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KORENBURGERVEEN
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Figuur 61
Korenburgerveen
(auteur,2012)

De LOG’s zouden als een bedreiging voor het landschap gezien kunnen worden.
In deze gebieden zullen een aantal megastallen gebouwd worden, bedoeld voor
een optimale vleesproductie.
Toerisme
In figuur 62 zijn de huidige fietsroutes binnen de Achterhoek en de TOP (toeristische
overstap punten) weergegeven. De TOP knooppunten staan voor plekken waarbij
het mogelijk is om van het OV of de auto over te stappen op een fietsroute.
Vaak zijn deze punten gekoppeld aan parkeerplaatsen. Kenmerkend is dat de

TOP knooppunten
Waardevol landschap
Fietsroutes
Ontbreken verbindingen

Figuur 62
Fietsroutes in de
Achterhoek (auteur, 2012)
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Figuur 63
Typen landschap in de
Achterhoek (auteur, 2012)
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Figuur 64
Bedrijventerreinen in
de Achterhoek (Auteur,
2012)
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Figuur 65
Onderwijs in de
Achterhoek (Auteur,
2012)

fietsroutes in het gebied veelal gekoppeld zijn aan de “waardevolle landschappen”
Opvallend is wel dat de fietsroutes niet met elkaar verbonden zijn. In het midden
van de Achterhoek ontbreken dus logische overgangen voor de fietsroutes.
De verschillende typen landschap in de Achterhoek zijn in figuur 63 afgebeeld.
Een uitgebreide omschrijving per landschap is te vinden in bijlage (nummer
volgt nog) Het grootste deel van de Achterhoek bestaat uit het landschap van
laaglandbeken, dit landschap wordt gekenmerkt door veel landbouw en veeteelt.

Voorzieningen

Voorzieningen
Het PBL schrijft dat een van de gevolgen van krimp het verdwijnen van
voorzieningen in een gebied is. Het verdwijnen van voorzieningen heeft invloed op
de leefbaarheid in een gebied. Onder het thema voorzieningen worden hierna de
onderwerpen bedrijventerreinen, onderwijs, zorg, werkgelegenheid, winkelcentra,
supermarkten, culturele voorzieningen en sociale voorzieningen nader toegelicht.
Bedrijventerreinen
Zoals in figuur 64 te zien is zijn de bedrijventerreinen in de Achterhoek ontsloten
via de regionale en provinciale wegen. Er is geen sprake van goederenvervoer over
het spoor. Demografische krimp heeft niet alleen leegstand op de woningmarkt tot
gevolg, maar ook leegstand op de bedrijventerreinen. Dit heeft te maken met het
afnemen van de potentiële beroepsbevolking. De huidige bedrijventerreinen zijn
veelal gelegen aan de provinciale wegen.
De drie grootste sectoren (op volgorde van grootte) in de Achterhoek zijn: industrie,
handel en gezondheid- en welzijnszorg. Op enige afstand volgen specialistische
zakelijke diensten, onderwijs en bouwnijverheid.
Onderwijs
In de kaart in figuur 65 zijn de onderwijs voorzieningen (VO, MBO, HBO, WO)
in de Achterhoek weergegeven. In de aangegeven paarse cirkels is te zien dat
er VO onderwijs aanwezig is en van welk niveau onderwijs dit is. In totaal zijn er
zes MBO onderwijsinstellingen in de Achterhoek met onderwijs dat aangeboden
wordt in onder andere de sectoren zorg, landbouw en elektrotechniek. Opvallend
is dat er een HBO instelling gevestigd is, de PABO. Op dit moment (en dit zal in de
toekomst door demografische krimp nog ingrijpender kunnen worden) is het lastig
om in de Achterhoek een baan in het onderwijs te krijgen. Dit kan er toe leiden dat
afgestudeerden van de PABO buiten de Achterhoek banen zullen gaan zoeken en
Onderwijs Achterhoek

Figuur 66
Tabel onderwijs achterhoek
(Auteur, 2012)

Gemiddelde onderwijs Nederland

Totaal voortgezet onderwijs

24102

100%

948949

100%

Vo algemene leerjaren 1‐3
Vwo 3‐6
Havo 3‐5
VMBO

10073
3706
4037
6547

42%
15%
17%
27%

401503
163810
152899
230688

42%
17%
16%
24%

Totaal onderwijs na VO

21751

100%

1181947

100%

MBO
HBO
WO

13512
7031
1208

62%
32%
6%

523327
416934
241686

44%
35%
20%
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dat deze mensen dus wegtrekken uit dit gebied. Andere HBO en WO opleidingen
liggen buiten de Achterhoek in Enschede, Hengelo, Deventer, Apeldoorn, Arnhem
en Nijmegen.
Wanneer het onderwijs niveau van de inwoners in de Achterhoek vergeleken
wordt met het Nederlands gemiddelde valt het op dat het percentage HAVO en
VMBO leerlingen hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Opvallend is
dat het percentage MBO studenten aanzienlijk hoger ligt dan het landelijk
gemiddelde en het percentage WO studenten aanzienlijk lager.
Over het basisonderwijs in de Achterhoek zijn alleen maar globale cijfers te vinden.
Dit kan voor deze analyse nog niet veel zeggen. Wel kan er gesteld worden dat
een dalende bevolking (aantal huishoudens) het voortbestaan van scholen in het
basisonderwijs onder druk kan zetten. Hier zal dan ook op tijd op geanticipeerd
moeten worden. Dit stelt ook de organisatie Pro 8 (Primair Onderwijs Achterhoek)
(Pro 8, 2012). In de analyse die verder ingezoomd op de locatie zal er meer over
het basisonderwijs gezegd kunnen worden.
Zorg: ziekenhuizen, huisartsen, verzorgingshuizen en thuiszorg
In de figuur 68 zijn de ziekenhuizen en buitenpoliklinieken binnen de Achterhoek
en haar omgeving in kaart gebracht. Te zien is dat in de er Achterhoek 3
ziekenhuizen gevestigd zijn, met daaraan gekoppeld 6 buiten poliklinieken. In de
omgeving (ook in Duitsland) van de Achterhoek zijn ook een aantal ziekenhuizen
gevestigd, waarvan een academische ziekenhuis in Nijmegen. De ziekenhuizen
liggen in steden die aangesloten zijn op het openbaar vervoer en op de provinciale
wegen.
Deze kunnen voor deze analyse nog niet veel zeggen. De gegevens van de locaties
van de ziekenhuizen kunnen wel nuttig zijn bij het bepalen van de uiteindelijke
knooppunten in het ontwerp.
Voor de analyse van de aanwezigheid en bereikbaarheid van huisartsen,
verzorgingshuizen en thuiszorg zal er op een ander schaalniveau onderzoek
gedaan moeten worden. Hierop zal in het volgende hoofdstuk verder ingegaan
worden.
Forenzen
Van het totaal aantal werknemers in de Achterhoek (181600) werken er 7000 in de
provincie Drenthe en 14200 in de provincie Overijssel (CBS 2012). De gemiddelde
afstand tussen woon- en werkgemeente van werknemers binnen de Achterhoek
is 15,1 kilometer. Voor werknemers die in de provincie Drenthe werken is dat 86,5
kilometer en voor werknemers in de provincie Overijssel is dat 27,7 kilometer.
Wanneer de pendelgegevens vanuit de Achterhoek in kaart worden gebracht
valt het op dat er bijna geen werknemers zijn die in Duitsland werken en in de
Achterhoek wonen (zie figuur 69).
Het grootste aantal werknemers dat buiten de Achterhoek werkt, werkt in
Arnhem. Daarna volgen Enschede en Apeldoorn. Opvallend is dat wanneer je
de openbaarvervoerskaart en de infrastructuur (wegen) kaart er naast legt dat
Enschede en Apeldoorn met het openbaarvervoer vrij slecht bereikbaar zijn. Er
loopt geen treinverbinding naar Enschede, alleen een bus. Apeldoorn is alleen allen
met een treinverbinding via Zutphen te bereiken. Vanuit bijvoorbeeld Doetinchem
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Figuur 67
Ouderen in rolstoel
(Amstelveen, 2012)
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Ziekenhuizen
Buiten poliklinieken

N

Figuur 68
Ziekenhuizen en
buitenpoliklinieken in
Achterhoek en omgeving.
(Auteur, 2012)

N

Figuur 69
Pendelgegevens
werknemers vanuit
de Achterhoek naar
omliggende omgeving
(Auteur, 2012)
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Figuur 70
Pendelgegevens
werknemers naar de
Achterhoek vanuit
omliggende omgeving
(Auteur, 2012)

N

Winkelcentrum “dagje uit” (boven regionaal)
Winkelcentrum “winkelen” (regionaal)
Winkelcentrum “dagelijks” (lokaal)

Figuur 71
Winkelcentra in de
Achterhoek (Auteur, 2012)
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moet er dan via Arnhem of Winterswijk gereisd worden om Apeldoorn te bereiken.
Bij de pendelgegevens van werknemers die buiten de Achterhoek wonen en
binnen de Achterhoek werken (figuur 70) zijn alleen de opvallende zaken in kaart
gebracht. Dat betekent in dit geval dat de aantallen boven de 100 werknemers per
gemeente in de kaart terug zullen komen. Helaas zijn de gegevens niet compleet
omdat Zutphen en Lochem in dit onderzoek (provincie Gelderland) niet mee zijn
genomen. Wat opvalt is dat veel mensen vanuit de omgeving naar Doetinchem
komen om te werken, vooral vanuit Zevenaar. Vanuit Duitsland komen ook
werknemers naar de randgemeenten in de Achterhoek en vanuit Twente wordt de
gemeente Berkelland vaak bezocht voor werk.
Nabijheid grote winkelcentra
In figuur 71 zijn de verschillende winkelcentra in de Achterhoek en omgeving in kaart
gebracht. Er is hierbij een onderscheid gemaakt tussen winkelcentra die geschikt
zijn voor een dagje uit, winkelcentra voor de niet-dagelijkse boodschappen en
winkelcentra voor de dagelijkse boodschappen. Hierbij is gekeken naar het type
winkels dat aanwezig is. De winkelcentra die geschikt zijn voor een ‘dagje uit’
zijn gelegen in Zutphen, maar vooral buiten de Achterhoek (Arnhem, Enschede,
Nijmegen). De winkelcentra voor de niet-dagelijkse boodschappen zijn gelegen in
Winterswijk en Doetinchem. En voor de dagelijks boodschappen kan men terecht
in de omliggende dorpen. Als we de gegevens van de huishoudenskrimp er naast
leggen (gemeente Oost Gelre en Aalten hebben de sterkste huishoudenskrimp)
dan komen de winkelcentra daar dus het meest onder druk te staan.
Nabijheid supermarkten
De eerste indruk is dat er in de dorpen en steden voldoende supermarkten
aanwezig zijn voor de dagelijkse boodschappen (zie figuur 73). Er valt echter
een ander probleem te voorzien aangaande de vergrijzing en de bewoning van
het platteland. Door het verdwijnen van de buurtsupermarkten zal het voor de
oudere bevolking die in het buitengebied woont lastiger worden om de dagelijkse
boodschappen te kunnen verkrijgen. Omdat de mobiliteit van deze mensen
afneemt naarmate men ouder wordt zal het minder gemakkelijk worden om de

Figuur 72
Voormalige
buurtsupermarkt Brunsveld
(IJzerlo) (Brunsveld, 2012)
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Culturele functies
HORECA restaurants
HORECA hotels
Figuur 74
Culturele functies &
HORECA in de Achterhoek
(auteur, 2012)

1. Dru cultuurfabriek Ulft
2. Kasteel Slangenburg
3. Festival Zwarte Cross
4. Schouwburg Amphion Doetinchem
5. Schouwburg de Storm Winterswijk
6. Schouwburg Hanzehof Zutphen
7. Bioscoop Doetinchem
8. Bioscoop Winterswijk
9.Theater/filmhuis Gruitpoort
10. Filmhuis Luxor Zutphen
11. Bioscoop Zutphen
12. Openluchtmuseum Erve Kots
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13. Kasteel Huize Bergh
14. Kasteel Huize Ruurlo
15. Kasteel Vorden
16. Festival Huntenpop
a. Landgoed Montferland
b. De Waag
c. Het Schulten Hues
d. De Gulle Waard
e. Bakker
f. De Heikamp
g. Erve Brooks

h. Herberg Erve Kots
i. De Hoofdige Boer
l. Het Borghuis
k. Van Hal
l. Vivaldi
m. Het Volkshuis
n. Bertram
o. Uitspanning ‘t Peeske
p. Witte Wieven
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Figuur 75
Foto Kulturhus Raalte
(Straatkaart.nl, 2012)

supermarkt in een dorp verder op te kunnen bereiken.
Culturele voorzieningen
In figuur 74 zijn de grote culturele voorzieningen in combinatie met HORECA
functies in kaart gebracht. Opvallend is dat veel functies geconcentreerd liggen
rondom de drie grotere plaatsen. Ook Ulft is hierin een opvallende plaats. In het
landschap dat gekenmerkt wordt door haar landgoederen zijn veel kastelen en
landhuizen aanwezig waarvan een aantal cultureel erfgoed of rijksmonumenten
zijn.
Sociale voorzieningen
Sociale samenhang in een dorp, stad of buurtschap kan tot stand komen door
middel van verenigingen. De huisvesting en het bestaan van deze verenigingen
kunnen door de afname van het draagvlak onder druk komen te staan. Dit
probleem zou kunnen afnemen door de kosten voor de huisvesting te gaan delen
met andere verenigingen in de buurt door middel van het zogeheten “Kulturhus”
concept. Op dit moment zijn er 8 Kulturhusen in de Achterhoek gevestigd (zie
figuur 76). Het Kulturhus is een Scandinavisch concept waarbij wordt getracht
om meerwaarde te creëren uit gezamenlijke voorzieningen, programmering en
beheer waardoor het behoud van maatschappelijk, sociaal en cultureel kapitaal
in een woonkern langdurig gewaarborgd is (Kulturhus, 2012). Deze Kulturhusen
zijn in de Achterhoek in de kleinere dorpen en kernen gevestigd. In Zutphen is er
ook een gevestigd, maar dan wel in Warnsveld een kern in de buurt van Zutphen.

Mobiliteit
Het thema mobiliteit heeft te maken met de leefbaarheid in een gebied aangezien
zonder mobiliteit niet veel mogelijk is. Mobiliteit is bepalend in de hiervoor
genoemde leefbaarheidsthema’s woningmarkt, leefomgeving en met name
Mobiliteit

Figuur 76
Kaart Kulturhusen in de
Achterhoek (Auteur, 2012)

Kulturhus

N

Ontwerp Achterhoek

135

voorzieningen. Binnen dit thema zijn de thema’s openbvaar vervoer, infrastructuur,
bereikbaarheid vliegvelden en ICT bekeken.
Openbaarvervoer: spoorwegen
Op dit moment is er een spoornetwerk in de Achterhoek aanwezig tussen Arnhem,
Doetinchem, Winterswijk en Zutphen (zie figuur 77). Al een aantal jaren bestaan er
plannen om een dubbel spoor aan te leggen tussen Zevenaar en Doetinchem. In
het najaar komt gedeputeerde Conny Biezen met een voorstel om de problemen
op de spoorlijn Arnhem-Winterswijk aan te pakken. Het was de bedoeling dat
Prorail dit jaar startte met een stuk dubbel spoor bij Wehl, dit is echter nog niet
gestart. Een dubbel spoor zou voor minder vertragingen in het gebied kunnen
zorgen omdat treinen van en naar Arnhem niet meer op elkaar hoeven te wachten.
Ook valt het op dat er geen directe treinverbinding tussen Zutphen en Doetinchem
bestaat. Deze zou de verbinding met de rest van het land (Apeldoorn, Zwolle, ect)
beter maken. Uit de analyse van de pendelgegevens blijkt dat er veel mensen
zijn die buiten de Achterhoek werken. De openbaarvervoersmogelijkheden in de
Achterhoek spelen hier een belangrijke rol in.
Openbaarvervoer: bussen & buurtbussen
In figuur 77 is het openbaarvervoersnetwerk wat betreft bussen en buurtbussen te
zien. Het netwerk werkt zo dat de buurtbussen en bussen van Syntus aansluiten
op de treinen. Het buurtbussen systeem rust op vrijwilligers die deze bussen
besturen en vult daarmee het bussennetwerk van Syntus aan in het buitengebied.
Infrastructuur: wegen & snelwegen
Als de analyses van het infrastructuurnetwerk en de pendelgegevens over elkaar
heen gelegd worden valt het op dat er zijn veel mensen die vanuit de Achterhoek
werken in Apeldoorn, maar er is geen provinciale weg die de connectie legt met
Apeldoorn. Je moet eigenlijk aansluiten op de snelweg vanaf Deventer of Arnhem.
In de figuren 79 en 80 zijn de reistijden van de drie steden in de Achterhoek naar
werkbestemmingen buiten de Achterhoek weergegeven. Hieruit kan de conclusie
getrokken worden dat Enschede, Apeldoorn en Arnhem veelal niet bereikbaar zijn
vanuit de Achterhoek. Dit maakt het voor mensen niet erg aantrekkelijk om in de
Achterhoek te gaan wonen en daarbuiten te gaan werken. Het werken aan deze
reistijden biedt kansen voor het hele gebied.
Bereikbaarheid vliegvelden
In de in figuur 81 en 82 afgebeelde kaarten zijn de reistijden (auto/OV) tussen
de nabijgelegen vliegvelden te zien. De tijden zijn gemeten vanaf het station in
Doetinchem. De vliegvelden in Duitsland zijn voor inwoners uit de Achterhoek
aantrekkelijk aangezien in veel gevallen de reistijden niet veel uitmaken.
ICT Netwerk
Op dit moment wordt er in een groot deel van de Achterhoek een nieuw
glasvezelnetwerk aangelegd. Dit geldt nu voor een deel als experiment, maar het
is de planning dat dit in de hele Achterhoek aangelegd gaat worden. Dit biedt
mogelijkheden en kansen voor mensen die gebruik willen maken van het “nieuwe
werken” en ook kan dit iets veranderen in het vestigingsklimaat voor bedrijven in
dit gebied.
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Richting Zwolle

Richting Munster

Richting Munster
Richting Amersfoort

Richting Utrecht

Spoorwegen
Buslijnen
Buurtbusroutes

Richting Tiel

Figuur 77
Openbaarvervoer
Achterhoek, (Syntus, 2012)

Richting Duisburg

Richting Dorsten/Essen
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Figuur 78
Wegennetwerk Achterhoek
(auteur, 2012)
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Reistijden trein binnen 45 min.
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N

Figuur 79
Reistijden trein vanuit
Winterswijk, Doetinchem,
Zutphen (auteur, 2012)
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Figuur 80
Reistijden auto vanuit
Winterswijk, Doetinchem,
Zutphen (auteur, 2012)

Bereikbaarheid vliegvelden
Eigen vervoer (auto)

Schiphol
01:27 uur
Munster-Osnabruck
01:54 uur

Rotterdam-Den Haag
01:31 uur

Weeze Niederrhein
01:07 uur

Dortmund
01:34 uur

Eindhoven
01:16 uur
Dusseldorf
01:17 uur
Keulen
01:41 uur

Figuur 81
Reistijden naar vliegvelden
per auto (auteur, 2012)

Maastricht
01:54 uur

Bereikbaarheid vliegvelden
Openbaar Vervoer

Schiphol
01:52 uur
Munster-Osnabruck
03:10 uur

Rotterdam-Den Haag
02:39 uur

Weeze Niederrhein
02:14 uur

Dortmund
03:00 uur

Eindhoven
02:38 uur
Dusseldorf
02:22 uur
Keulen
02:42 uurr

Figuur 82
Reistijden naar vliegvelden
per openbaar vervoer
(auteur, 2012)
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19.3 Ontwerkdoelen
Nu de analyse aan de hand van de leefbaarheidsthema’s is afgerond, zijn de
belangrijkste ontwerpdoelen geformuleerd aan de hand van een SWOT analyse
(zie figuur 83). De standpunten die ingenomen worden over deze ontwerpdoelen
vormen de uitgangspunten voor het ontwerp van de Achterhoek. Hieronder zullen
deze ontwerpdoelen worden toegelicht.
Na de ontwerpdoelen komt het planningsconcept van de Netwerkstad en
bestuurlijke samenwerking aanbod. Dit zijn de middelen (denkkader) waarmee de
ontwerpdoelen in het ontwerp worden verwerkt. Allereerst wordt het ontwerpdoel
“krimpende en vergrijzende gebieden leefbaar houden” toegelicht. Dit is immers
het belangrijkste ontwerpdoel en de aanleiding voor het ontwerp.
Ontwerpdoel: Krimpende en vergrijzende gebieden leefbaar houden
De leefbaarheid behouden in krimpende en vergrijzende gebieden is het
belangrijkste ontwerpdoel voor het strategische plan voor de achterhoek.
Een onderdeel van de analyse van de Achterhoek is de SWOT analyse (figuur 83).
Met betrekking tot het behouden van de leefbaarheid zijn kansen als het aansluiten
op het openbaar vervoer buiten de regio en het aanpakken van de leegstand erg
belangrijk. Er liggen ook kansen in het sterke punt van dit gebied, het landschap.
Dit zou extra toerisme dat van buiten de Achterhoek naar dit gebied komt kunnen
trekken. Daarnaast zou er voor medische zorg in de toekomst samengewerkt
kunnen worden met Duitsland. De belangrijkste bedreigingen voor dit gebied zijn
het wegtrekken van mensen uit het gebied voor werk, de agrarische transities
opgelegd door het Rijk en het voortbestaan van onderwijs.
De kansen beschreven in deze SWOT zijn leidend geweest bij het opstellen van
de andere vier ontwerpdoelen (zie figuur 84):
- Bereikbaarheid voor het woon-werk verkeer verbeteren
- De kwaliteit van het landschap op peil houden
- Toerisme aantrekken
- Meer verbindingen met Duitsland leggen
In de kaarten van de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek is te zien
dat de vergrijzing het eerst intreedt in de gemeenten Bronckhorst, Berkelland
en Montferland. In deze gebieden bestaat de bebouwing voornamelijk uit niet
stedelijk gebied, volgens de eerder genoemde statistieken is daar dan ook de
vergrijzing het hoogst. Door het invoeren van het planningsconcept Netwerkstad
wordt er van uitgegaan dat elk dorp (of elke kern) niet meer dezelfde functies en
voorzieningen moet hebben maar dat dorpen elkaar hierbij aanvullen. Door goede
verbindingen tussen deze dorpen moeten voor alle inwoners alle voorzieningen
nog steeds bereikbaar blijven en zal de leefbaarheid behouden kunnen blijven Dit
zal later in dit hoofdstuk onder de kop “planningsconcept Netwerkstad” verder
toegelicht worden.
Op het gebied van de leefomgeving zal er aandacht zijn voor de toegankelijkheid
van voorzieningen voor ouderen. Algemeen bekend is dat wanneer men ouder
wordt, de mobiliteit afneemt. Dit is een belangrijk gegeven dat in ogenschouw
wordt genomen bij het ontwerp van het plan voor de Achterhoek en de nadere
uitwerkingen op de lagere schalen. Deze toegankelijkheid geldt niet alleen voor
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STRENGTHS (intern)
Verschillende typen woonmilieus door verschillende
karakteristieken van

landschap

Culurele voorzieningen zijn geconcentreerd in de
steden
Veel Kulturhusen in buitengebied

Sterke verspreiding supermarkten,
concentraties in Zutphen, Doetinchem & Lochem
Steden liggen ieder in ander type landschap

Uitbreiden van locaties buitenpoliklinieken
in vergrijzende gebieden

Nieuwe kans aanpak van leegstand, meer

ruimte creëren voor het landschap
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WEAKNESSES (intern)
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(Apeldoorn, Enschede slecht bereikbaar, enkel spoor
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landschappelijke-, en toeristisch netwerk
Concurrentie tussen gemeenten binnen Achterhoek

Nabijheid werkgelegenheid in omgeving
Achterhoek

Gevolg krimp: Voortbestaan
VO/basisonderwijs komt onder druk te staan in
Berkelland, Bronckhorst & Montferland

Winterswijk beter aansluiten met buitengebied
Door goede verbindingen: aantrekkelijk om in de
Achterhoek groen te wonen en te werken buiten de
regio
Samenwerken ziekenhuizen in Bocholt & Emmerich

Gevolg krimp: Voorzieningen (winkels) kom en
onder druk te staan in Berkelland, Bronckhorst &
Montferland

Hoger onderwijs alleen buiten de Achterhoek
Mensen trekken weg voor werk (weinig

Agrarische transitie combineren met zorgvraag

werkgelegenheid en verbinding te langzaam)

Aantrekken van toerisme vanuit buiten de
Achterhoek door versterken landschap

landschap

Agrarische transitie bedreigt voortbestaan

Geen gelijke wet en regelgeving aan beide kanten
van de grens (Duitsland-Nederland)

Figuur 83
SWOT analyse
Achterhoek (auteur,
2012)

OPPORTUNITIES (extern)

THREATS (extern)

D
Figuur 84
Overzicht van
ontwerpdoelen voor
ontwerp Achterhoek
(auteur, 2012)
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Figuur 82
Sterk krimpend en
vergrijzend gebied in
de Achterhoek (auteur,
2012)
N

Figuur 85
Dorpen en kernen in sterk
vergrijzend en krimpend
gebied in de Achterhoek
(auteur, 2012)
N

Figuur 86
Dorpen en kernen in sterk
vergrijzend en krimpend
gebied in de Achterhoek
verbonden met
Netwerkstad Achterhoek
(auteur, 2012)
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ouderen, maar ook voor bijvoorbeeld kinderen die door het sluiten van hun
basisschool moeten fietsen naar een andere basisschool in de buurt. Dit moet
veilig kunnen. Ook het voortbestaan sociale voorzieningen zoals sportverenigingen
en gezelligheidsverenigingen zullen door het afnemen van het inwoners onder
druk komen te staan. Door de goede verbindingen tussen de dorpen, kernen en
steden van de Netwerkstad zullen deze voorzieningen nog wel bereikbaar blijven
en ligt er een grotere kans op overleving van deze voorzieningen.
Wat betreft de woningmarkt is het belangrijk dat er voldoende woningen zijn voor
het aantal mensen die in de Achterhoek willen wonen. Ook gaat het hier natuurlijk
om de geschiktheid van de woningen voor de doelgroepen. Hierover zijn door de
gemeenten in de Achterhoek afspraken gemaakt. Omdat de nieuwbouwplannen
van de gemeenten niet meer aansloten bij de prognoses over het aantal inwoners
in de Achterhoek zijn deze plannen bijgesteld. Van de bouw van 14.000 woningen
gaan de plannen terug naar het realiseren van 5.600 woningen tussen 2010 en
2020 (Atrive, 2010).

Het behouden van de leefbaarheid in krimpende en vergrijzende gebieden binnen
de Achthoek is het hoofddoel van dit ontwerp. Dit wordt bewerkstelligt door het
planningsconcept netwerkstad en gemeentelijke samenwerking toe te passen. Na
aanleiding van de analyses en de SWOT zijn er nog 4 ontwerpdoelen opgesteld
die de netwerkstad specifiek in de Achterhoek kunnen versterken.
Allereerst zal nu het concept van de Netwerkstad in de Achterhoek en de
bestuurlijke samenwerking in dit gebied toegelicht worden. Daarna zullen de vier
andere ontwerpdoelen volgen.
Planningsconcept Netwerkstad Achterhoek
Om bovengenoemde ontwerpdoelen te kunnen realiseren wordt het
planningsconcept van de Netwerkstad toegepast en bestuurlijke samenwerking
tussen gemeenten geprefereerd. Hieronder zullen deze twee gedachten toe
worden gelicht aan de hand van ontwerplocatie de Achterhoek.
Binnen het concept van de netwerkstad kan gedacht worden over een beleid
waarin clustering van functies centraal staat of juist spreiding de boventoon voert.
Op dit moment zijn er in de Achterhoek 3 stedelijke centra (allemaal aangesloten
op het OV netwerk) waarin veel functies op die plekken geclusterd zijn. De visie
Netwerkstad Achterhoek neigt naar een model waarbij de drie stedelijke centra
clusters worden van alle functies en voorzieningen die nodig zijn binnen de
Achterhoek. Deze zijn goed bereikbaar voor iedereen uit het gebied. Dit is ook
in overeenstemming met wat Femke Verwest (zie bijlage 3) zegt, met duidelijke
centra (centrum) hoeft er door actoren minder gestreden te worden om bepaalde
functies, het centrum heeft prioriteit en daar gaat het dus naar toe. Deze drie
centra, zijn stedelijke knooppunten die ieder verbonden zijn aan een eigen
identiteit.
Netwerkstad Achterhoek is een concept dat op meerdere schalen toe wordt
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gepast. Op de grote schaal is er Netwerkstad Achterhoek met de drie stedelijke
knooppunten (Winterswijk, Zutphen, Doetinchem) als belangrijkste kernen.
Waarbij Netwerkstad Achterhoek samenwerkt en concurreert met de omliggende
stedelijke netwerken (Arnhem-Nijmegen, Apeldoorn-Deventer, EnschedeHengelo-Almelo).
Stedelijke knooppunten (zie figuur 87)
Omdat een netwerkstad alleen maar werkt wanneer er verschil zit tussen de
knooppunten is het belangrijk dat de drie stedelijke knooppunten ieder een
eigen karakter hebben. In de analyse is te zien dat Doetinchem de stad is waar
de meesten onderwijsinstellingen zitten en waar momenteel zelfs een HBO
(PABO) onderwijs instelling is gevestigd. Het thema onderwijs, past dus goed bij
Doetinchem en kan haar identiteit versterken.
Zutphen staat bekend om haar culturele voorzieningen die in de stad gevestigd
zijn. Met een aantal musea, waaronder het stedelijk museum, een theatercentrum
en een kunstcentrum, een filmhuis en een educatiecentrum voor kunst en cultuur
zou deze stad het culturele knooppunt voor de regio kunnen worden.

Figuur 87
Stedelijke knooppunten
(auteur, 2012)

Winterswijk staat vooral bekend om haar nationale landschap waar ook het
stadscentrum deel van uit maakt. Deze kwaliteit zou zich verder door kunnen
ontwikkelen als kenmerk van de stad en kan daarmee complementair zijn aan de
andere steden.
Dorpsknooppunten (zie figuur 88)
Naast stedelijke knooppunten bestaat Netwerkstad Achterhoek ook uit
dorpsknooppunten en kernknooppunten. Beide typen knooppunten komen
overeen in dat zij beide aangesloten worden op het OV netwerk. Dat zal in sommige
gevallen de spoorwegen of het bussennetwerk zijn, maar het kan ook de buurtbus
betreffen. De bedoeling van de dorpsknooppunten en de kernknooppunten is
dat deze een clustering vormen van voorzieningen voor het betreffende gebied.
Om een deel van de problemen voor ouderen weg te nemen zullen er (het liefst
in herbestemde panden) rondom dat knooppunt senioren woningen gerealiseerd
kunnen worden zodat de bereikbaarheid van het knooppunt goed is. Wel is het
uiteraard van belang dat zij zich goed voort kunnen bewegen op deze plekken en
dat in de openbare ruimte hier dus rekening mee gehouden moet worden. Wat
ook sterk aanwezig is in de dorpsknooppunten en de kernknooppunten is het
landschappelijk groen. Door extra ruimte voor het groen (bijvoorbeeld door het
slopen van leegstand) kan dit een grotere rol gaan spelen en sluit het knooppunt
beter aan op het landschap.
Een dorpsknooppunt is een OV- knooppunt in een dorp waar rondom heen
de dagelijkse voorzieningen gevestigd zijn. De voorzieningen die standaard per
dorpsknooppunt aanwezig zijn, zijn onder andere een supermarkt, een huisarts en
een basisschool, de noodzakelijke dagelijkse functies dus. Mocht de huisvesting
van bijvoorbeeld gezelligheids-, of sportverenigingen onder druk komen te staan
dan kan een Kulturhus een oplossing zijn. De senioren woningen zijn rondom dit
knooppunt gevestigd. Ook kan een flexwerkvoorziening onderdeel uitmaken van
de functies in het knooppunt.
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Figuur 88
Dorpsknooppunten
(auteur, 2012)

Figuur 89
Kernknooppunten
(auteur, 2012)
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Kernknooppunten (zie figuur 89)
De kernknooppunten zijn OV-knooppunten die gevestigd zijn in de zogeheten
kernen (soms gehuchten). Deze kernen komen door de demografische verandering
onder druk te staan omdat het draagvlak voor voorzieningen in dit gebied afneemt.
Een kernknooppunt is een OV-knooppunt (kan ook de buurtbus betreffen) waar
rond omheen de senioren woningen gevestigd zijn. Het middelpunt van deze
clustering zou een Kulturhus kunnen zijn of bijvoorbeeld een zorgboerderij. De
voorzieningen die nog wel in de dorpsknooppunten aanwezig zijn, zijn hier niet
meer gevestigd, maar de diensten komen naar het knooppunt toe (frequentie
verschilt per dienst). De boodschappen kunnen worden gebracht, maar ook
de arts en de thuiszorg kunnen gemakkelijk langskomen omdat veel ouderen
rondom dit knooppunt wonen. Dit scheelt enorm in tijd en geld in vergelijking
met ouderen die veelal verspreid door het gebied ‘buitenaf’ wonen. Ook zou er
een mogelijkheid kunnen zijn voor een opstappunt voor de schoolbus (zodra de
basisschool niet meer aanwezig is) die kinderen naar het nabijgelegen dorp brengt
voor onderwijs. Het knooppunt is een concept, dat zo ingepast kan worden naar
de behoefte en het draagvlak van de bewoners. Voor mensen die in de regio nog
wel buitenaf wonen geldt dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun mobiliteit per
auto bijvoorbeeld. Op deze manier kunnen zij ook aansluiten op de knooppunten
bij hen in de buurt.
De sterkste knooppunten in de Netwerkstad zijn de knooppunten met de
meeste verbindingen. Om te onderzoeken wat geschikte knooppunten zijn om
voorzieningen wel of juist niet te vestigen is het goed de verbindingen van de
verschillende knooppunten in het gebied te tellen.
De oranje knooppunten zijn de sterke stedelijke knooppunten. Zutphen is sterk
vanwege de hoeveelheid aan treinverbindingen, Doetinchem is sterk vanwege haar
ligging aan de snelweg. Opvallend is dat Winterswijk hier achter blijft. De paarse
zijn de sterkere verbindingen op dorpsniveau. Varsseveld en Didam springen
daaruit omdat zij en een trein, snelweg en busverbindingen hebben. De rode
bolletjes zijn de potentieel sterke knooppunten en de blauwe zijn de knooppunten
met een goede verbinding met Duitsland. Opvallend is dat er tussen Zutphen
en Doetinchem geen sterke knooppunten zitten, dit is overigens opvallend aan
de gehele noordkant van de Achterhoek. Elk dorp (want dan als knooppunt
fugeert) zal een eigen thema of identiteit moeten hebben die kenmerkend is voor
dat knooppunt, zo zal er uitwisseling plaats kunnen vinden. Dit principe staat
nader beschreven in het theoretisch kader van dit onderzoek.
Bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten
Zoals al eerder genoemd gaat de inrichtingsopgave niet zonder de bijbehorende
sturingsopgave. Vanuit de casestudies is duidelijk naar voren gekomen dat de
sturingsopgave minstens net zo belangrijk is als de inrichtingsopgave.
Voor het realiseren van de plannen voor de Achterhoek wordt een fusie van een
aantal gemeenten geprefereerd. Dit past ook binnen de plannen van het huidige
kabinet (Elsevier, 2012) die graag gemeenten willen van niet minder dan 100.000
inwoners. Voor de Achterhoek zouden dit 3 gemeenten kunnen worden, gemeente
Zutphen, Doetinchem en Winterswijk. Dit lijkt vrij rigoureus en is een proces dat wel
een aantal jaren in beslag kan gaan nemen, maar het lijkt onvermijdelijk wanneer
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er samengewerkt moet gaan worden in de gemeenten. Vanuit de casestudies is
gebleken dat een samenwerking tussen gemeenten op regionaal niveau vrij lastig
is aangezien je te maken hebt met allemaal verschillende gemeente raden die
allemaal ook nog een eigen kant op kunnen gaan. Helaas is fusie van gemeenten
een proces dat wel 10 jaar zou kunnen gaan duren, maar tot die tijd moet er een
regionaal bestuur komen die samen afspraken maakt over het beleid voor de
gehele Achterhoek.
Daarbij is het nog belangrijker dat de urgentie bij bestuurders aanwezig is. De
urgentie dat er nu iets gedaan moet worden om problemen over 10 jaar te
voorkomen. Hiervoor is het belangrijk dat er een goed scenario wordt geschetst
over de mogelijkheden voor de toekomst en de kosten en baten.
Voor de verschillende onderdelen van de plannen voor de Achterhoek zal er een
‘softplanning’ methode gebruikt kunnen worden. Deze zal terug komen in de
verschillende schalen van de inrichtingsplannen.
Ontwerpdoel: Bereikbaarheid voor het woon-werk verkeer verbeteren
Het afnemen van de potentiële beroepsbevolking en het wegtrekken van
jong hoogopgeleide mensen is een gegeven dat steeds meer voorkomt in de
Achterhoek. De bereikbaarheid van woon-werk verkeer of de bereikbaarheid van
studeermogelijkheden is belangrijk voor deze doelgroep. Hier ligt een kans voor
Netwerkstad Achterhoek als een zet in de goede richting om jonge hoogopgeleide
mensen weer een kans te bieden om te gaan wonen in de Achterhoek, de omgeving
waar ze binding mee hebben omdat ze er zijn opgegroeid. Omdat er (zoals in de
analyse van de Achterhoek te zien is (zie figuur 69)) weinig werkgelegenheid voor
deze mensen is in het gebied zelf, is het belangrijk in te zetten op de verbindingen
met de gebieden waar wel werk is. Uit de analysekaart in figuur 70 blijkt dat
Enschede, Arnhem en Apeldoorn de steden zijn waar veel mensen vanuit de
Achterhoek werken. In de figuren 79 en 80 is te zien welke steden bereikbaar zijn
vanuit Doetinchem, Winterswijk en Zutphen binnen 45 minuten.
Ontwerpdoel: De kwaliteit van het landschap op peil houden
Het landschap speelt een belangrijke rol in de Achterhoek. Zoals in de analyse
te zien is, zijn er in de Achterhoek 3 nationale landschappen gevestigd. Deze
landschappen brengt ook toerisme naar het gebied. Door in te zetten op het
landschap als belangrijk thema (in ieder geval in het gebied van Winterswijk
en omgeving), kan een kwaliteitsslag geslagen worden in de Achterhoek. Het
landschap kan ingezet worden om nieuwe toeristen te trekken naar het gebied,
dit zorgt voor extra werkgelegenheid voor de inwoners. Ook is het een goede
investering voor de inwoners die in het gebied wonen en daardoor misschien
ook blijven wonen. In figuur 91 is te zien wat het plan is voor het landschap in de
Achterhoek. Wat hier groen gekleurd is, is het zogeheten “waardevolle landschap”
dat zo gewaardeerd is door de Provincie Gelderland (Provincie Gelderland, 2012).
Zoals in de SWOT analyse geconcludeerd is zouden de LOG’s (landbouw
ontwikkelingsgebieden) een bedreiging voor het landschap zijn. Omdat op dit
moment de meeste LOG gebieden (nog) niet gerealiseerd zijn en deze gebieden
zich in de toekomst met deze economie niet zoals verwacht zullen gaan
ontwikkelen, zullen de volgende maatregelen genomen worden. De LOG gebieden
aan snelweg hebben een logische locatie in het gebied en zullen behouden blijven.
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Andere LOG gebieden zullen uitgesteld of geschrapt worden, dit zal beoordeeld
worden aan de hand van lopende initiatieven.
Ontwerpdoel: Toerisme aantrekken
Een van de sterkste punten van de Achterhoek is het landschap. Hier komen dan
jaarlijks ook veel (fiets)toeristen op af. Door te toeristische voorzieningen op het
netwerk aan te laten sluiten kunnen deze ook van de goede bereikbaarheid mee
profiteren. In de analyse is te zien (figuur 62) dat de fietsroutes nog niet goed op
elkaar aansluiten. Dit moet in het ontwerp verbeterd worden.
Door de toeristische routes te verbinden met de knooppunten van het netwerk,
worden deze routes beter bereikbaar. Hiervoor is geschreven dat de verschillende
landschappen in de Achterhoek met elkaar verbonden zullen worden. Dit
biedt een aanknopingspunt voor de plaatsen waar de toeristische routes met
elkaar verbonden worden. Deze twee netwerken (toeristische netwerk en het
landschappelijke netwerk) blijven met elkaar verbonden.
Ontwerpdoel: Meer verbindingen met Duitsland
In de plannen voor de Achterhoek wordt de ligging aan de Duitse grens en de
mogelijkheden die dat biedt, nog wel eens vergeten. Belangrijk in het nieuwe plan
is dat bijvoorbeeld op het gebied van zorg de dorpen en steden aan de grens mee
worden genomen in het Netwerk. Netwerkstad Achterhoek gaat dus niet alleen
binnen Nederland over de Achterhoekse grens, maar ook in Duitsland (zie figuur
93). Wat samenwerking met de Duitse steden en dorpen tegenhoudt is de wet-,
en regelgeving. Hier zal nog wel wat in veranderd worden, bijvoorbeeld op het
gebied van zorgverzekeringen, om een samenwerking mogelijk te maken.

Belangrijke kanttekeningen voor een duurzaam ontwerp
Er zijn een aantal opmerkingen die gelden voor het ontwerp van de Achterhoek
maar ook voor de uitwerkingen op de lagere schalen. Na onderzoek over het
onderwerp demografische krimp en de casestudies die hier mee te maken
hebben wordt duidelijk dat ingrijpen noodzakelijk is. Wanneer je niets doet
wordt de schade groter, luidt het motto. Dit is iets wat steeds mee genomen zal
worden. Daarbij is een kleinschalige aanpak belangrijk en het gebruik en eventuele
herbestemming van het bestaande vastgoed in het gebied. Daarnaast is een
flexibele aanpak vereist en moet voor het beste resultaat samen gewerkt worden
met lokale ondernemers en inwoners.
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Figuur 90
De waardevolle
landschappen (kwaliteit
Achterhoek) verbinden
met Netwerkstad
Achterhoek (auteur,
2012)
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Figuur 91
Waardevolle
landschappen met
elkaar verbinden
(landschappelijk
netwerk) (auteur, 2012)
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Figuur 92
Toeristische routes
verbinden aan het
landschappelijk netwerk
en Netwerkstad
Achterhoek (auteur,
2012)
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Figuur 93
Verbindingen met
Duitsland (auteur, 2012)

19.4 Ontwerp Achterhoek
In deze paragraaf worden de hiervoor genoemde uitgangspunten omgezet in een
concreet ontwerp.
Om de bereikbaarheid van woon-werk verkeer te verbeteren, worden de
verbindingen met Enschede, Apeldoorn en Arnhem op de volgende manieren
verbeterd:
- Enschede beter bereikbaar maken door het doortrekken van de snelweg A18. Dit
staat al meer dan twintig jaar op de agenda, door veel protest tegen deze snelweg
is deze nog niet gerealiseerd. Wel zouden de verschillende argumenten in de
nieuwe omstandigheden (demografische krimp) tegen een ander licht gehouden
moeten worden. Om te zorgen dat de Achterhoek leefbaar blijft is deze snelweg
noodzakelijk. Veel mensen kunnen nu binnen 45 min. op hun werk zijn en dus in
de Achterhoek blijven wonen.
- De OV-verbinding tussen Zutpen en Doetinchem verbeteren om de bereikbaarheid
van Apeldoorn en Deventer te verbeteren. Op dit traject rijd nu een bus die bij elke
bushalte stopt en de reistijd tussen Zutphen en Doetinchem is 53 min terwijl de
afstand maar 24 km bedraagt. Een snelbus (Interliner) zou deze reistijd kunnen
verkorten. De mogelijkheden voor deze toepassing zullen worden toegelicht in
hoofdstuk 20.
- De OV-verbinding naar Arnhem zal verbeterd worden door een extra spoorlijn
aan te leggen op het traject tussen Zevenaar en Doetinchem. Dit zorgt voor minder
vertragingen omdat treinen niet meer op elkaar hoeven te wachten in verband met
het enkele spoor. Op dit moment zijn de plannen om deze extra spoorbaan aan
te leggen tot Wehl al in voorbereiding. Deze zullen ook uitgevoerd gaan worden.
- Vanuit Winterswijk zal Enschede ook beter bereikbaar worden door een
OV-verbinding aan te leggen via Vreden (Duitsland) naar Enschede. Omdat
Winterswijk niet aansluit op de snelweg naar Enschede en ook de treinverbinding
met Duitsland niet meer bestaat wordt voor deze oplossing gekozen. Mogelijk zou
het in de toekomst zo kunnen zijn dat de treinverbinding weer wordt hersteld, dan
is het ook mogelijk om met de trein in Enschede te komen.
Door deze infrastructurele ingrepen wordt het voor mensen aantrekkelijker om
zich in de Achterhoek te (blijven) vestigen omdat ze buiten het gebied kunnen
(blijven) werken. Een aantal dorpen worden op deze manier aantrekkelijk voor
vestiging omdat ze goed bereikbaar worden en daarbij nog eens in een waardevol
landschap gevestigd zijn. In figuur 95 zijn deze dorpen weergegeven.
Door op een nog lagere schaal 3 OV verbindingen aan te leggen worden ook
andere dorpen verbonden aan het netwerk en dus aantrekkelijk om in te gaan
wonen (zie figuur 96).
In figuur 97 is te zien hoe de verschillende waardevolle landschappen met elkaar
worden verbonden. Het is te zien dat een aantal EHS verbindingszones worden
uitgebreid tot waardevol gebied, waarbij dorpen als Hengelo en Zelhem ook in
deze landschappen worden opgenomen.

Ontwerp Achterhoek

151

Via deze nieuwe verbindingszones wordt het gebied in het midden van de
Achterhoek veel meer meegenomen in de bestaande structuren. De toeristische
routes worden door dit gebied heen met elkaar verbonden. Door dit gebied mee
te nemen in het netwerk wordt dit gebied op deze manier leefbaar gehouden en
kunnen de toeristen ook meer profiteren van het netwerk.
Wat betreft de samenwerking met Duitsland is een samenwerking in de zorg een
logische keuze. In de toekomst (door toename van de vergrijzing) zal er meer
zorg nodig zijn. Op dit moment kijkt men hiervoor nog niet voor over de grens.
Door een aantal nieuwe OV verbindingen aan te leggen (zie figuur 99) kunnen
de mensen in de gemeenten aan de Duitse grens ook gebruik maken van de
ziekenhuizen in Emmerich en Bocholt. Met kleinschaligere zorg zou dit natuurlijk
ook heel goed kunnen. Wel moet er op het gebied van de Europese wet-, en
regelgeving iets veranderen om dit mogelijk te maken.
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Snelbus via L527
(Superbus?)
Snelbus via N314
(Superbus?)
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Figuur 96
Aantrekkelijke
vestigigingsplaatsen
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Achterhoek (auteur,
2012)
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Figuur 97
Aantrekkelijke
vestigigingsplaatsen
Achterhoek (auteur,
2012)

Figuur 98
Nieuwe situatie
infrastructuur
Achterhoek (auteur,

Figuur 99
Ziekenhuizen, verbinding
zoeken met Duitsland
(auteur, 2012)
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Plankaart Achterhoek
(auteur, 2012)
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FASE 1

FASE 2
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Plannen samenwerking dorpen Duitsland
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Opname “waardevolle landschappen” in beleidskaart
Eventueel sloop van leegstaande gebouwen buitengebied &
teruggave van de ruimte aan landschap

Eventueel sloop van leegstaande gebouwen buitengebied &
teruggave van de ruimte aan landschap

Aanbeveling tot aanpassen wet & regelgeving EU
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Figuur 101
Fasering Achterhoek
(auteur, 2012)
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19.5 Fasering
Naast de visiekaart is de fasering ook een onderdeel van het strategische plan
Netwerkstad Achterhoek. De fasering bestaat uit een plan met 4 fasen. Het
precieze tijdsbestek van deze fasen wordt niet genoemd omdat deze afhangt van
onder andere de economische en demografische ontwikkelingen. In figuur 101 is
deze fasering schematisch weergegeven en hieronder zal deze worden toegelicht.
Fase 1
In de eerste fase worden de verschillende knooppunten van Netwerkstad
Achterhoek vastgesteld. Deze zijn in de plannen hierboven al toegelicht en in
overleg met de samenwerkende gemeenten zouden deze (eventueel na enige
aanpassin) overgenomen kunnen worden.
Bestuurlijke samenwerking tussen de Achterhoekse gemeenten is essentieel
voor een goede uitvoering van Netwerkstad Achterhoek. Het bewust maken van
bestuurders van de gevolgen van krimp en het belang van samenwerking is een
van de eerste stappen die ondernomen moet worden.
Actoren: Provincie Gelderland, huidige organisatie Regio Achterhoek, alle
gemeenten uit de Achterhoek.
•
Start campagne bewustwording bevolking koppelen aan netwerkstad
Achterhoek. Om de plannen een succes te maken is het niet alleen van belang
dat bestuurders bewust worden van de gevolgen die demografische krimp in
de Achterhoek heeft, maar ook bewoners. Daar zou middels een campagne
verandering in kunnen komen.
Actoren: Reclamebureau, gezamenlijke gemeenten Achterhoek, bewoners
•
Planvorming herbestemming buitengebied. Plannen maken om
Actoren: Projectgroep herbestemming buitengebied, bewoners,
ondernemingen.

lokale

•
Start bewustmaking realisatie A18.
Actoren: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Gelderland,
Rijkswaterstaat, Gemeente Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Berkelland.
•
Inbrengen van nieuwe argumenten voor dubbele spoorbaan Doetinchem
- Zevenaar.
Actoren: Provincie Gelderland, gezamenlijke gemeenten Achterhoek, Syntys,
bewonersvertegenwoordigers.
•
Interliner laten rijden tussen station Doetinchem en station Zutphen.
Actoren: Provincie Gelderland, Gemeente Bronckhorst, Zutphen en Doetinchem,
Syntus.
•
Interliner laten rijden tussen Winterswijk en Enschede.
Actoren: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (contact met Duitsland), Syntus,
Gemeente Winterswijk, Gemeente Enschede.
•
Aanleg fietsroutes.
Actoren: betreffende gemeenten, bewonersvertegenwoordigers.
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•
Planvorming voor herbestemmen van het leegkomende boerderijen in
het buitengebied.
Actoren: Projectontwikkelaars, bewonersvertegenwoordigers, betreffende
gemeenten
•
Start bewustmaking van bevolking van prognose bevolkingsdaling.
Actoren: gezamenlijke gemeenten Achterhoek, Provincie Gelderland, Ministerie
van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties, bewonersvertegenwoordigers.
Fase 2
•
Planvorming & voorbereiding realisatie A18. Actoren: Rijkswaterstaat,
Provincie Gelderland, Gemeente Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Berkelland,
bewonersvertegenwoordigers.
•
Evaluatie resultaten Interliner + eventuele voorbereiding van extra
rijbaan voor snelle busverbinding. Actoren: Provincie Gelderland, gezamenlijke
gemeenten Achterhoek, Syntus, bewonersvertegenwoordigers.
•
Evaluatie resultaten Interliner tussen Winterswijk en Enschede,
Syntys, gezamenlijke gemeenten Achterhoek, Gemeente Achterhoek,
bewonersvertegenwoordigers.
•
Tekenen van samenwerkingsconvenant Achterhoek. Actoren: alle
gemeenten binnen de Achterhoek, Provincie Gelderland
•
Aanbeveling tot uitbreiding van “waardevolle landschappen”. Actoren:
gezamenlijke gemeenten Achterhoek, Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer
Fase 3
•
Realisatie A18. Actoren: Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland
•
Eventueel realisatie van extra rijbaan tussen Zutphen en Doetinchem.
Acotren: Provincie Gelderland, aannemer, Syntus (eventueel openbare
aanbesteding)
•
Evaluatie samenwerking tussen gemeenten Achterhoek. Actoren: alle
gemeenten Achterhoek, Provincie Gelderland, bewonersvertegenwoordigers.
•
Opname van nieuwe “waardevolle landschappen” in beleidskaart
Provincie Gelderland. Actoren: gezamenlijke gemeenten Achterhoek, Provincie
Gelderland, Staatsbosbeheer
•
Routes
naar
basisschol
toegankelijk
maken
huishoudensdaling). Actoren: schoolbesturen Achterhoek,
gemeenten Achterhoek

(toekomstige
gezamenlijke

Fase 4
•
Fusie gemeenten in de Achterhoek tot 3 gemeenten (Zutphen,
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Doetinchem en Winterswijk)
•
Evaluatie Netwerkstad, wonen er voldoende mensen om de
kernknooppunten te handhaven? Actoren: gezamenlijke gemeenten Achterhoek,
middenstand Achterhoek, bewonersvertegenwoordigers.

19.6 Keuze ontwerplocatie: regio Doetinchem-Zutphen
Om het strategisch plan voor de Achterhoek concreter vorm te geven en uit te
werken wat dit betekent op een lager schaalniveau, wordt er ingezoomed op een
het gebied tussen Doetinchem en Zutphen.
Een van de argumenten waarom dit gebied is gekozen is omdat bijna alle doelen
van dit ontwerpproject binnen de regio Doetinchem-Zutphen een concrete
invulling krijgen.
Wat betreft het doel om de bereikbaarheid van het woon-werkverkeer te
verbeteren wordt er in deze regio een concrete ingreep gedaan. Er zal een snelle
busverbinding komen tussen Doetinchem en Zutphen. Deze zal op een lagere
schaal vormgegeven moeten worden om te kijken wat de mogelijkheden zijn om
deze nieuwe verbinding te kunnen realiseren.
Daarnaast ligt dit gebied binnen het sterkst krimpende en vergrijzende gebied
van de Achterhoek. Daarmee wordt de noodzaak om juist dit gebied verder uit te
werken bevestigd.
Om het toerisme te verbetern zal er een fietsverbinding door deze regio komen,
waar deze precies moet komen en wat voor kwaliteit deze route heeft zal op een
lager schaalniveau ontworpen moeten worden.

Figuur 102
Centrum Vorden (auteur,
2012)

Deze ingreep zal gekoppeld worden aan het doel om de kwaliteit van het landschap
op peil te houden. Een aantal groenstructuren zullen met elkaar verbonden worden
en dit zal ook binnen de regio Doetinchem - Zutphen zijn.
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20. ONTWERP REGIO DOETINCHEM - ZUTPHEN
Dit hoofdstuk gaat in op de invulling van het strategisch plan voor de Achterhoek
in het gebied tussen Doetinchem en Zutphen, voortaan genoemd als regio
Doetinchem-Zutphen. Allereerst zal er een introductie gegeven worden op de
huidige (demografische) situatie in dit gebied. Daarna zal er een analyse op dit
gebied aan de hand van de leefbaarheisaspecten volgen. Hierbij wordt specifiek
ingegaan op de drie dorpen van dit gebied, Vorden, Hengelo en Zelhem. Daaruit
volgen de uitgangspunten voor het ontwerp. Aan de hand van een plankaart voor
dit gebied zal de visie concreet gemaakt worden. Daarna volgt een onderbouwing
voor de keuze van de ontwerplocatie op de lagere schaal.
20.1 Introductie
Het gebied tussen Doetinchem en Zutphen beslaat voornamelijk de gemeente
Bronckhorst (zie figuur 103). Bronckhorst is een grote landelijke gemeente met
meerdere kernen van verschillende grootte. In oktober 2012 telde de gemeente
37.289 inwoners (CBS, 2012). Vorden, Hengelo en Zelhem zijn de drie grote
dorpen in Bronckhorst.
De prognose voor de bevolkingsontwikkeling in dit gebied laat zien dat er een
bevolkingskrimp optreed in de komende jaren van bijna 38.000 inwoners naar
een kleine 32.000 inwoners. Voor de drie grotere dorpen geldt deze trend in de
bevolkingsontwikkeling ook (zie figuur 104).
Als gekeken wordt naar de prognose van de ontwikkeling van het aantal
huishoudens dan ziet deze er anders uit dan de bevolkingsontwikkeling (zie figuur
102). Zoals ook het Nederlandse gemiddelde aangeeft (zie pagina 114) zal het
aantal huishoudens ook in Bronckhorst de komende jaren nog groeien en pas
rond 2040 gaan krimpen.
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Figuur 103
Ontwerpregio Doetinchem
- Zutphen (auteur, 2012)
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Multifunctioneel platteland
Waardevol landschap

ZUTPHEN

EHS
EHS verweving
EHS verbindingszone
Regionale waterberging
Bebouwing
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HENGELO

ZELHEM

N

DOETINCHEM

Figuur 105
Landsschapsstructuur,
gebaseerd op beleidskaart
provincie Gelderland
(auteur, 2012)

Figuur 106
Foto’s multifunctioneel
landschap (maps.google.
com, 2012)
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20.2 Analyse regio Doetinchem-Zutphen
Zoals in het begin van dit ontwerponderdeel (zie pagina 112) uitgebreid beschreven
is, wordt ook deze analyse benaderd vanuit de aspecten van leefbaarheid.
Dezelfde thema’s komen hier in eveneens dezelfde volgorde terug.

Woningmarkt

Woningmarkt
De gemeente Bronckhorst geeft aan dat op 1 januari 2012 4,2% van alle woningen
in de gemeente leeg staat. Dat komt neer op 650 woningen. De leegstand van
niet-woningen bedraagt 73 panden (gegevens april 2012).
De woonvisie van de gemeente houdt rechtstreeks verband met de algemene
woonvisie voor de gehele Achterhoek. Hierin staat dat de nieuwbouwplannen
teruggedrongen moeten worden van de geplande 14.000 woningen naar 5.600
woningen. Voor Bronckhorst betekent dit dat de nieuwbouwplannen terug gaan van
1.200 woningen naar 385 woningen (Bronckhorst, 2012). Het terugbrengen van
de aantallen vindt plaats door het intrekken van niet-benutte bouwvergunningen
en het terug brengen van het aantal nieuw te bouwen woningen na sloop.

Leefomgeving

Leefomgeving
In figuur 105 is het waardevol landschap in de regio Doetinchem - Zutphen in
kaart gebracht in combinatie met alle TOP knooppunten in dit gebied en alle
kastelen/landhuizen. Wat opvalt is dat Zelhem totaal niet aangesloten is op dit
‘waardevolle landschap’.
Te zien in deze analyse (figuur 105) is ook dat de kastelen en landhuizen met
landerijen veelal aan het landschap gekoppeld zijn in dit gebied, behalve in
Hengelo. Dit geldt ook voor de TOP knooppunten, deze zijn aanwezig in alle
dorpen en gekoppeld aan het ‘waardevolle landschap’, alleen ontbreekt deze
koppeling ook in Hengelo.
In figuur 105 is het ‘waardevolle landschap’ zoals aangegeven in de analysekaart
(figuur 103) nader uitgewerkt. Deze tekening is gebaseerd op de gegevens
van de Beleidskaart voor het landschap van de Provincie Gelderland (Provincie
Gelderland, 2012). Hierin valt op dat Hengelo en Zelhem niet gekoppeld zijn met
het ‘waardevolle landschap’. Na een bezoek aan deze gebieden ontstaat een
genuanceerder beeld. Daarbij zijn juist ook de gebieden die in deze kaart met
wit zijn aangegeven (door de Provincie Gelderland niet als ‘waardevol’ worden
gekenmerkt) bezocht.
Op de foto’s in figuur 106 zijn beelden uit het op de kaart aangegeven als:
“multifunctioneel platteland”. Uit deze beelden in combinatie met de kaart is de
conclusie te trekken dat het gebied dat aangegeven wordt als EHS (Ecologische
Hoofd Structuur) verbindingszone ten westen van Hengelo het zelfde type landschap
is als het omliggende gebied. De reden waarom dit als EHS verbindingszone wordt
gekenmerkt is waarschijnlijk omdat hier een hoogspanningsleiding overheen loopt
en hier dus vanzelfsprekend niet bijgebouwd mag worden.
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ZUTPHEN

Figuur 107
Analyse kaart landschap
& toeristische functies in
regio Doetinchem-Zutphen
(auteur, 2012)
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Figuur 108
Analyse kaart
voorzieningen in
regio DoetinchemZutphen(auteur, 2012)
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Figuur 109
Analyse kaart onderwijs in
regio Doetinchem-Zutphen
(auteur, 2012)

5 km fietsen

Figuur 110
Analyse kaart
openbaar vervoer in
regio DoetinchemZutphen(auteur, 2012)
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Voorzieningen
Om deze regio leefbaar te houden zijn er een aantal voorzieningen nodig. Deze
zijn in kaart gebracht in figuur 108 Te zien is dat de drie dorpen (Vorden, Zelhem
en Hengelo) op dit moment beschikken over de dagelijkse voorzieningen als
supermarkten en een huisartsenpraktijk. Deze drie dorpen zijn daardoor binnen
het concept van de netwerkstad geschikt als dorpsknooppunten. De gehuchten
(kernen) die daarom heen liggen beschikken alleen nog over een kerk en in enkele
gevallen een buurtsupermarkt.

Voorzieningen

Wanneer er gekeken wordt naar de basisscholen in dit gebied (figuur 109) is te
zien dat er in de drie dorpen een aantal basisscholen gevestigd zijn. Maar ook is
te zien dat in alle gehuchten op dit moment nog basisonderwijs gegeven wordt.
Wanneer de bevolkingsdaling en vooral ook de huishoudingdaling doorzet, zal
zoals eerder ook al is genoemd het voortbestaan van basisscholen in dit gebied
bedreigd worden. Daarbij zullen de basisscholen in het buitengebied, dat dun
bevolkt is, het eerst verdwijnen. In de analysetekening is daarom ook aangegeven
(figuur 109) welke gebieden binnen 5 km vanaf de basisscholen in de dorpen
bereikbaar zijn. Deze afstand is voor kinderen nog te fietsen. In de figuur (109)
ook te zien dat het buitengebied ten westen van Hengelo en ten noorden van
Doetinchem buiten dit bereik valt.
Voor het voortgezet onderwijs moeten kinderen in dit gebied naar Doetinchem
en Zutphen. Vorden is het enige dorp in dit gebied dat beschikt over een locatie
voor het voortgezet onderwijs. Dit is echter alleen een VMBO afdeling. Voor VWO
en HAVO onderwijs zullen leerlingen alsnog naar Doetinchem en Zutphen moeten
reizen.
Op dit moment liggen de cijfers over de leegstand van de winkelpanden in de
gemeente Bronckhorst op 12,6%.

Mobiliteit
In de regio Doetinchem - Zutphen bevinden zich drie provinciale wegen, de
N314 tussen Doetinchem en Zutphen, de N316 van Doetinchem, via Hengelo
en Vorden naar Zutphen en de N315 die Doetinchem met Borculo verbindt via
Zelhem. Kleine lokale wegen verbinden deze provinciale wegen van oost naar
west (figuur 110).

Mobiliteit

Het openbaar vervoersnetwerk in dit gebied bestaat uit een busnetwerk, waarbij
de routes via de bovengenoemde provinciale wegen lopen en een treinnetwerk.
Opvallend is dat de busroute van Doetinchem naar Zutphen via Steenderen 50
minuten duurt. Terwijl wanneer deze route met de auto gereden wordt, dit 34
minuten duurt. Deze langere reistijd is logisch te verklaren door de vele stops die
tijdens deze busreis gemaakt worden.
Eveneens opmerkelijk is dat de bus tussen Doetinchem en Vorden geen stop
maakt in het centrum van Hengelo, maar direct over de provinciale weg langs dit
dorp gaat. De voorzieningen (zie figuur 108) in dit dorp worden op dit moment dus
niet ontsloten door het openbaar vervoer.
In dit gebied is ook een buurtbusroute aanwezig. Deze route verbindt het
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Figuur 111
Leegstaand winkelpand
centrum Zelhem (auteur,
2012)
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buitengebied en Wichmond met de binnenstad van Zutphen en met Vorden. Wat
opvallend is dat er wat betreft het openbaar vervoer er een west - oost verbinding
mist in het buitengebied ten westen van Zelhem en Hengelo. Zeker als je deze
gegevens over de onderwijsvoorzieningen kaart (figuur 110) legt. Dit is namelijk
ook het gebied waar, als de basisscholen in dit gebied verdwijnen, niet binnen 5
km fietsen een basisschool aanwezig is.
Naast de afbeeldingen van de analyse zijn in figuur 112 een aantal foto’s afgebeeld
die de karakteristieken van regio Doetinchem-Zutphen weergeven.

20.2.1 SWOT analyse
Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de drie dorpsknooppunten in dit
gebied is er van Vorden, Hengelo en Zelhem een SWOT analyse gemaakt. Deze
analyses geven een uitgebreidere visie op deze dorpen. Dit helpt ook om de
identiteiten van de dorpen te ontdekken. Deze identiteiten zullen later in de visie
voor het gebied tussen Doetinchem en Zutphen een rol spelen.
Ook zal deze SWOT analyse gebruikt worden om uiteindelijk de keuze voor de
locatie op een lager schaalniveau te maken.

Figuur 112
1. Kasteel Suideras
(Kastelen in Gemeente
Bronckhorst, 2012)
2. Kruisbergse bossen
(NLWandel.nl, 2012)
3. Landschap rondom
Vorden (Bomeninfo.nl,
2012)
4. Gemeentehuis
Bronckhorst (Wassenaarbv.
nl, 2012)
5. Kerk in Vorden
(Protestantse Gemeente
Vorden, 2012)
6. Oude IJssel
(IJsselrondvaarten.nl,
2012)
7. Weideland bij Toldijk
(Bouwkavels.nl, 2012)
8. EHS verbindingszone
(Google Maps, 2012)
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Figuur 113
Analyse overzichtskaart
Vorden (auteur, 2012)
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ZWAK

Centrum van Zelhem is goed ontsloten door bus-,
en buurtbusverbindingen

Groenstructuur niet doorgezet in de
nieuwbouwwijken aan de rand van Zelhem

Bomenrijen versterken assen richting centrum van

De bomenrijen stoppen zodrat ze het dorp
binnenkomen. Alleen bij de kerk is hier nog iets terug van
te zien.

Zelhem
Veel groen in het centrum, kleine parken
Kerk vormt duidelijk middelpunt van het centrum en is ter

orientatie goed te herkennen

TOP knooppunt niet zichtbaar
Leegstaande nieuwbouw, woningen
winkelpanden in het centrum

Verschillende horeca gelegenheiden in het centrum

174

Zorghotel de Gouden Leeuw. Hotel waar men na
ziekte kan herstellen (kans met oog op naderde
vergrijzing en toerisme)

Geen aansluiting op het waardevolle landschap,
verloedering van het landschap door minder
bescherming

Aansluitng op waardevol landschap met het ook op
fietstoerisme in het dorp

Nog meer leegstand van winkelpanden en woningen
door demografische krimp

KANSEN

BEDREIGINGEN

NETWERKSTAD IN REGIONALE KRIMPGEBIEDEN

Figuur 114
SWOT analyse Vorden
(auteur, 2012)

Autoroute provinciaal
Autoroute
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Religieuse functie
Supermarkt
Huisartsenpraktijk
HORECA
Basisschool
Sportfaciliteit
Bushalte
Treinstation

Vorden
Vorden is het meest noordelijk gelegen dorp binnen deze regio. Wat opvalt aan
dit dorp in het kader van de krimpproblematiek is dat er hier in vergelijking met de
andere twee dorpen weinig leegstand is wat betreft woningen en winkelpanden.
Het dorp bevat op dit moment nog alle voorzieningen die passen bij een
dorpsknooppunt. Twee supermarkten, een bibliotheek, twee basisscholen, een
middelbare school (VMBO) en een huisartsenpraktijk zijn aanwezig. Wat sterk
aan Vorden is en dit dorp ook anders maakt dan Zelhem en Hengelo is dat het
wat betreft openbaar vervoer erg goed ontsloten is. Het treinstation (trein richting
Zutphen) sluit aan op het bus-, en buurtbusnetwerk. Daardoor zijn de winkels
en andere voorzieningen goed ontsloten, alles is immers geconcentreerd in
het centrum rondom de kerk. Wat minder goed is, is dat het station vanuit het
centrum slecht zichtbaar is. De oriëntatie wat betreft het station zou hier nog
verbeterd kunnen worden, evenals de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte
hier rond omheen.

TOP knooppunt
Museum
Bibliotheek

Aantal inwoners: 5100
Aantal inwoners inclusief
buitengebied: 7500

Vorden ligt midden in het “waardevolle landschap” in deze regio. In dit landschap
liggen rondom Vorden ook veel kastelen en landhuizen. Hier ligt nog een kans, om
meer toerisme (dat voor deze monumenten komt) door het centrum van Vorden
te leiden zodat de horeca hier ook iets aan kan hebben. De relatie met Kasteel
Vorden dat aan de rand van het dorp ligt zou verbeterd kunnen worden, deze is in
het centrum immers niet zichtbaar.
In de SWOT analyse (figuur 114) zijn de sterke en zwakke onderdelen die na
bezichtiging van het dorp en het analyseren van kaarten afgebeeld. In figuur 115
zijn bijpassende foto’s afgebeeld.

1.

2.

Figuur 115
1. Kasteel Vorden
(Coutrybike , 2012)
2. Kerkplein Vorden
(auteur, 2012)
3. Route naar station
(auteur, 2012)
4. Stationsomgeving
(Google Maps, 2012)
3.
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Figuur 116
Analyse overzichtskaart
Hengelo (auteur, 2012)
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Duidelijke opbouw en orientatie in het dorp door
historische assen

Het gemeenehuis Bronckhorst doet niets voor het
dorp, door haar ligging passeert iedereen het centrum

Aanwezigheid van een groot aantal sportfaciliteiten

Er is geen OV verbinding naar het centrum toe, de
bus passeert Hengelo

Een paar jaar geleden is de openbare ruimte in het
centrum opnieuw ingericht en bestraat, het ziet er
verzorgd uit
Voldoende voorzieningen voor de dagelijkse zaken

Geen duidelijke identiteit van dorp

Nieuwbouwwijken passen niet in structuur dorp
Er is veel leegstand van woningen en winkelpanden

Parkeren is dominant aanwezig in het centrum
Naam Hengelo wordt vaak verward met Hengelo
Overijssel
Groot jaarlijkes motorcrossevenement

Voorzieningen in centrum zijn via het ov

Sloop van gebouwen brengt meer ruimte voor een

slecht bereikbaar, wanneer door demografische krimp
voorzieningen in het buiten gebied verdwijnen, neemt de
leefbaarheid af

openbare groenstructuur

Door de demografische veranderingen zal er nog meer
leegstand komen

Gemeentelijke plannen om meer bij te bouwen,
terwijl er al veel leegstand is
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Figuur 117
SWOT analyse Hengelo
(auteur, 2012)

Hengelo
Ook Hengelo is op dit moment voorzien van alle voorzieningen die passen bij de
dagelijkse behoeften van de inwoners.
Een sterk punt van Hengelo is de opbouw van het dorp. De (historische) assen
leiden allemaal naar het centrum en hebben bijna allemaal vanuit de verte al zicht
op de kerk. De oriëntatie binnen het dorp wordt daardoor heel vanzelfsprekend.
Ook de uitstraling van de openbare ruimte in Hengelo is een sterk punt. Een paar
jaar geleden is dit in het hele centrum opgepakt en is bijvoorbeeld alle bestrating
op elkaar afgestemd. Er is een duidelijke scheiding tussen de wandelroutes en de
autowegen. Wel zijn parkerende auto’s erg dominant in het straatbeeld aanwezig,
dat is minder aantrekkelijk.
Wat minder sterk is aan Hengelo is dat het ten opzichte van de andere dorpen, het
dorp is dat het minst een duidelijke identiteit heeft. Waar Vorden en Zelhem veel
meer geassocieerd kunnen worden met de omgeving heeft Hengelo dit minder.
Het dorp staat wel bekend om het jaarlijkse motorcrossevenement, maar dit is
een jaarlijks terugkerend evenement en is niet continu aanwezig.
In het concept van de Netwerkstad is het netwerk (ov, infrastructuur en ICT) erg
essentieel. Op dit moment is het centrum van Hengelo niet goed bereikbaar met
het openbaar vervoer. In figuur 116 is te zien dat de bus route langs Hengelo gaat
en niet stopt in het centrum van dit dorp.
Het nieuwe gemeentehuis van Bronckhorst (2010) is na de gemeentelijke
herindelingen gevestigd in Hengelo aan de provinciale weg tussen Zelhem en
Vorden. Een heel centrale plaats in de gemeente. Wat erg zwak is aan deze plek
is dat het niets bijdraagt aan het centrum van Hengelo.
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Figuur 118
1. Centrum Hengelo
(auteur, 2012)
2. Leegstaande
nieuwbouw (auteur, 2012)
3. Gemeentehuis
Bronckhorst (Google
Maps, 2012)
4. Gemeentehuis
Bronckhorst (De Ingenieur,
2012)
3.
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Figuur 119
Analyse overzichtskaart
Zelhem (auteur, 2012)

STERK

ZWAK

Centrum van Zelhem is goed ontsloten door bus-,
en buurtbusverbindingen

Groenstructuur niet doorgezet in de
nieuwbouwwijken aan de rand van Zelhem

Bomenrijen versterken assen richting centrum van

De bomenrijen stoppen zodrat ze het dorp
binnenkomen. Alleen bij de kerk is hier nog iets terug van
te zien.

Zelhem
Veel groen in het centrum, kleine parken
Kerk vormt duidelijk middelpunt van het centrum en is ter

orientatie goed te herkennen

TOP knooppunt niet zichtbaar
Leegstaande nieuwbouw, woningen
winkelpanden in het centrum

Verschillende horeca gelegenheiden in het centrum
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Zorghotel de Gouden Leeuw. Hotel waar men na
ziekte kan herstellen (kans met oog op naderde
vergrijzing en toerisme)

Geen aansluiting op het waardevolle landschap,
verloedering van het landschap door minder
bescherming

Aansluitng op waardevol landschap met het ook op
fietstoerisme in het dorp

Nog meer leegstand van winkelpanden en woningen
door demografische krimp
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Figuur 120
SWOT analyse Zelhem

Zelhem
Zelhem is het dorp met de meeste inwoners in vergelijking met Hengelo en
Vorden. De provinciale weg N315 ligt met een ring om het dorp. De buurtbus en
streekbus ontsluiten het centrum (zie figuur119).
Waar Hengelo en Zelhem in overeenkomen zijn de leegstaande nieuwbouwpanden.
In het centrum in beide dorpen zijn een aantal panden te vinden die leegstaan. Het
gaat vaak om winkelpanden met woningen daarboven.
Wat Zelhem kenmerkt is het groen in het centrum. De bomenrijen die langs
de weg richting Zelhem te vinden zijn, komen ook terug in het centrum. Helaas
ontbreken die op sommige stukken van de aanrijdroutes. Dit zou een kans op
versterking van de groenstructuur kunnen zijn. De groene omgeving waarin het
dorp zich bevindt is dus in het centrum rondom de kerk nog sterk aanwezig.
Daarnaast is door de zichtbaarheid van de kerk in het centrum de oriëntatie in dit
dorp ook gemakkelijk.
Wat als zwakker ervaren kan worden is dat het groen niet duidelijk terugkomt in de
nieuwbouwwijken aan de randen van het dorp. Ook is het toeristisch overstappunt
(TOP) niet duidelijk te vinden. Dit is nadelig voor het toerisme in het dorp. Zeker
omdat juist de horeca goed vertegenwoordigd is in dit dorp.
Wat Zelhem ook kenmerkt is het Zorghotel midden in het centrum. Deze functie
(hotel dat herbestemd is) kan voor aantrekkingskracht van het dorp zorgen.
Mensen kunnen hier revalideren en van het nabijgelegen landschap genieten. Het
hotel wordt immers direct aan het landschap gekoppeld door de straat met de
bomenrijen erlangs.

Conclusie analyses Vorden, Hengelo, Zelhem

1.

2.

Figuur 121
1. Groene parkeerplekken
Zelhem (auteur, 2012)
2. Halseweg richting
Zelhem (Google Maps,
2012)
3. Schets van ontbrekende
bomen centrum (auteur,
2012)
4. Leegstaande
nieuwbouw centrum
Zelhem (auteur, 2012)
3.
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Wanneer Vorden, Hengelo en Zelhem met elkaar vergeleken worden, zijn er
een aantal conclusies te trekken. Wat betreft het aantal en type voorzieningen
komen de dorpen vrijwel overeen. Deze zijn door gevolgen van demografische
veranderingen nog niet aangetast. Wel als er gekeken wordt naar leegstand zijn er
verschillen te zien. In Vorden is vrijwel nog geen leegstand te zien in het centrum,
terwijl dit in Hengelo en Zelhem wel het geval is.
Ook zijn er verschillen wat betreft de aansluiting op het omliggende landschap.
Vorden ligt midden in het “waardevolle landschap” terwijl Hengelo en Zelhem dat
niet doen. Wanneer er ingezoomd wordt op de directe omgeving van Zelhem is
te zien dat door de bomenrijen langs de weg er een aanknopingspunt zou zijn
voor aansluiting met het “waardevolle landschap”. Voor Hengelo is dit lastiger te
ontdekken. Deze bomenrijen zijn niet zo duidelijk aanwezig en meer onderbroken.
Langs de provinciale weg ter hoogte van Hengelo ligt het gemeentehuis van
Bronckhorst. Dit had een verschil kunnen maken ten opzichte van de andere
dorpen, ware het niet dat er geen relatie is tussen het gemeentehuis en Hengelo
zelf.
Wat betreft identiteit zijn er ook verschillen tussen de dorpen te ontdekken. Vorden
kan zich associëren met de verschillende landgoederen met landhuizen in haar
omgeving. Deze aanwezigheid is misschien nog niet direct terug te vinden in het
centrum, maar dit zou wel een kans kunnen zijn. Zelhem heeft het sterke groene
centrum en de bomenrijen die de wegen tot in het centrum begeleiden. Dit is ook
erg aantrekkelijk voor bijvoorbeeld het toerisme. Hengelo heeft geen duidelijke
identiteit. Daar komt nog eens bij dat de naam Hengelo vaak wordt geassocieerd
met Hengelo in Overijssel.
Deze conclusie zal later in dit hoofdstuk (paragraaf 20.5) gebruikt worden in de
keuze voor de volgende schaal van de uitwerking van het ontwerp.
20.3 Ontwerpdoelen regio Doetinchem-Zutphen
In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe, na een uitgebreide analyse, vanuit de
opgave om de Achterhoek leefbaar te houden, ontwerpdoelen zijn bepaald voor
het ontwerp. Hoe deze ontwerpdoelen concreet vormgegeven worden, wordt per
schaal verder uitgewerkt. Deze uitgangspunten komen voort uit conclusies die uit
de analyses getrokken worden. In deze paragraaf zullen de uitgangspunten per
doel worden beschreven voor de regio Doetinchem-Zutphen, dit zal ondersteund
worden door de schema’s in figuur 122.
Ontwerpdoel: Krimpende & vergrijzende gebieden leefbaar houden
In het ontwerp voor de regio Doetinchem-Zutphen wordt er niet alleen een plan
bedacht voor de dorpen maar is zeker ook het buitengebied van belang. Dit gebied
is een stuk minder dicht bevolkt en bestaat veelal uit gebouwen met een woonagrarische functie. Zoals ook al in de analyse over de Achterhoek is geschreven
zorgt agrarische transitie en vergrijzing ervoor dat veel agrarische bedrijven geen
toekomst meer hebben en dus leeg komen te staan. Het herbestemmen van
boerderijen en woningen in het buitengebied is in het kader van de leefbaarheid
belangrijk.
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Figuur 122
Uitgangspunten ontwerp
regio Doetinchem-Zutphen
(auteur, 2012)

Om alle voorzieningen voor iedereen in dit gebied bereikbaar te houden moeten
de kernen en gehuchten beter aansluiten op het openbaar vervoersnetwerk
(figuur122.1). Ook de bereikbaarheid van scholen in de dorpen moet verbeteren.
Het ligt voor de hand dat door afname van de bevolkingsaantallen de scholen in
het buitengebied (het dunst bevolkte gebied) het eerst gaan verdwijnen. Voor deze
kinderen moet het mogelijk blijven om binnen een straal van 5 km naar school te
fietsen of gebruik te maken van een ov voorziening om naar school te gaan.
Ontwerpdoel: Bereikbaarheid voor het woon-werk verkeer verbeteren
Zoals in het ontwerp voor de gehele Achterhoek ook beschreven is, zal er een
snelle busverbinding gaan rijden tussen Doetinchem en Zutphen. Uit de analyse
is gebleken dat de bus erg lang doet over dit traject. In de analysekaart (figuur
122.2) over de voorzieningen in dit gebied is te zien dat er aan de westelijke
kant weinig voorzieningen zijn waar de bus eventueel langs zou moeten. Dus
om het werk-woon verkeer in de gehele Achterhoek te verbeteren zal deze stap
noodzakelijk zijn. Verder in dit hoofdstuk zullen de verschillende alternatieven voor
een extra busbaan beschreven worden. Ook zal beschreven worden hoe dit er in
het uiteindelijke ontwerp uit zal zien.
Om alle voorzieningen in Hengelo ook bereikbaar te maken met het openbaar
vervoer gaat de bus, die momenteel alleen over de provinciale weg rijdt via het
centrum van Hengelo rijden.
Ook in de analysekaart van het netwerk in de regio Doetinchem-Zutphen (figuur
108) is te zien dat de oost-west verbinding in het openbaar vervoer ten hoogte van
Hengelo ontbreekt. In de gedachte van de Netwerkstad is het belangrijk dat alle
voorzieningen in de dorpen goed bereikbaar blijven, ook middels het openbaar
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Figuur 123
Uitgangspunten regio
Doetinchem-Zutphen
(auteur, 2012)
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vervoer. Daarom is het van belang dat er op dit oost-west traject een buurtbus zal
komen die het buitengebied met het centrum van Hengelo verbindt.
Ontwerpdoel: Toerisme aantrekken
Om meer toerisme aan te kunnen trekken is het belangrijk dat de dorpen allemaal
een eigen identiteit hebben (figuur 123.3). Ook komt dit aspect terug in de
gedachte van de netwerkstad. De SWOT analyse van de verschillende dorpen
laten de sterke en zwakke kanten zien. Een sterke kant van Vorden, zeker met het
oog op toerisme, is dat het dorp geassocieerd met de landhuizen en kastelen in
de omgeving. Daarbij ligt dit dorp midden in het ‘waardevolle landschap’ en zorgt
dit voor een extra kwaliteit. Zelhem is het dorp waar in het centrum veel terug te
zien is van het groen in de omgeving. Door dit extra te versterken zou dit veel
kunnen betekenen voor de identiteit van Zelhem. Hengelo heeft in vergelijking met
de andere twee dorpen misschien het minst eigen identiteit. In vergelijking met de
andere dorpen zitten er vrij veel voorzieningen in dit dorp en zijn de sportfaciliteiten
goed vertegenwoordigd. Door deze functies goed bereikbaar te houden, ook voor
het buitengebied, zou Hengelo een goede dienende functie kunnen hebben.
Ook vanuit de uitgangspunten die genoemd zijn op de schaal van de Achterhoek
komt naar voren dat er fietsverbindingen aangelegd kunnen worden tussen
Vorden, Hengelo en Zelhem. Op de schaal van de Achterhoek ontbreken deze
immers nog (figuur 123.3).
Ontwerpdoel: Kwaliteit landschap op peil houden
Zoals in de analysekaart van het landschap te zien is, behoort het landschap
rondom Zelhem niet tot het waardevol landschap dat vastgesteld is door de
Provincie Gelderland. Dit is jammer want in het gebied ten oosten van Zelhem
bevinden zich de karakteristieke bomenrijen die het waardevolle gebied verbinden
met het centrum van Zelhem. Deze bomen brengen karakter in het dorp en zijn
belangrijk voor de structuur van het gebied. Daarom moet het gebied ten oosten
van Zelhem ook toegevoegd worden aan de gebieden die bestempeld worden als
‘waardevol landschap’ (figuur 123.4). Dit zal dan ook vormgegeven worden door
een verzoek bij de Provincie Gelderland in te dienen om dit om bovengenoemde
argumenten in hun beleidskaart op te nemen.
Er kunnen vraagtekens gezet kunnen worden bij de verbindende zone van de
EHS ten westen van Hengelo. Dit smalle strookje ‘waardevol landschap’ lijkt
hier geplaatst te zijn in verband met de hoogspanningsleidingen die zich precies
daar bevinden. Hieronder mag immers niet gebouwd worden. Voor een goede
verbindende functie zou dit stuk verbreed en versterkt moeten worden, dit is dan
ook een uitgangspunt in het ontwerp voor de regio Doetinchem-Zutphen.

D

Ontwerpdoel: Meer verbindingen met Duitsland
Omdat de regio Doetinchem-Zutphen niet gelegen is aan de Duitse grens is dit
doel niet van toepassing op deze schaal en wordt verder buiten beschouwing
gelaten.
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Denkkader/middel: Het planningsconcept Netwerkstad
Om de Netwerkstad Achterhoek in dit gebied op ruimtelijke wijze te versterken
zullen er bomenrijen langs de hoofd en secundaire wegen geplaatst worden (zie
figuur 123.5). Deze bomenrijen zijn al karakteristiek voor dit gebied en zal het
netwerk zichtbaar maken.

20.4 Ontwerp regio Doetinchem-Zutphen
In figuur 124 is de plankaart voor regio Doetinchem-Zutphen te zien. Hierbij
hebben alle in de vorige paragraaf genoemde uitgangspunten een plaats in de
kaart gekregen.
Door het toevoegen van een extra buurtbusroute die het centrum van Hengelo
verbindt met Toldijk is het buitengebied beter verbonden met de nodige
voorzieningen (1). Het buitengebied dat niet behoort tot het zogeheten “waardevolle
landschap” krijgt in dit plan extra aandacht. De gedachte is dat het gebied dat
tot waardevol wordt bestempeld al beschermd en onderhouden wordt door de
provincie. Wanneer hier leegstand ontstaat als gevolg van de demografische
veranderingen, kunnen gebouwen in dit gebied gesloopt kunnen worden en kan
deze grond teruggegeven kunnen worden ten behoeven van het landschap. Wel
kleven hier op financieel gebied en op het gebied van eigendom nog verschillende
bezwaren aan. Deze moeten in het nieuwe beleid hierover meegenomen worden.
Juist het gebied dat niet tot dit waardevolle landschap wordt gerekend kan in de
problemen komen wanneer de gevolgen van de demografische veranderingen
doorzetten. Wanneer hier de boerderijen en woningen in het buitengebied leeg
komen te staan zal dit tot ook gevolgen leiden voor de kwaliteit van het landschap.
Zodra dit gebied bewoont blijft is de kans op een goed onderhouden landschap
groter. Mensen onderhouden hun erf en het zijn ook vaak de boeren die de
randen van hun akkers mee nemen in het onderhoud. Als iedereen wegtrekt
en het landschap weinig prioriteit heeft omdat het niet als zodanig waardevol
gezien wordt is kans op verloedering groot. Daarom wordt er in dit plan voor het
buitengebied dat niet als “waardevol landschap” (wit in de figuur hiernaast) gezien
wordt ingezet op herbestemming van leegstaande panden.
Autoroute provinciaal

Daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat dit makkelijker lijkt dan
het in werkelijkheid is. Toch bestaan er voorbeelden van projecten waarbij
herbestemming op het platteland tot een succes heeft geleid. Er zullen hieronder
een aantal voorbeelden volgen. Er wordt getracht een beeld te geven van de
toekomst van het buitengebied in deze regio, maar verder zal er niet specifiek op
deze projecten worden ingegaan.
Ook is er in de plankaart te zien wat de nieuwe route van de Interliner is die tussen
Doetinchem en Zutphen gaat rijden (2). Dit is echter het eindscenario. Vanwege
financiële of andere bestuurlijke redenen kan het zijn dat de extra buslijn niet direct
gerealiseerd kan worden. In eerste instantie zou deze snelle busverbinding komen
te rijden over de huidige provinciale weg. Naarmate blijkt dat deze verbinding een
succes is wordt er gekozen voor een extra busbaan zodat de bus geen last heeft
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Figuur 124
Plankaart regio
DoetinchemZutphen(auteur, 2012)
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van overige verkeer in de dorpen. Figuur 126 laat een variantenstudie zien die is
gedaan voor deze buslijn.
In figuur 127 wordt in een aantal doorsneden getoond hoe het straatprofiel op
de huidige provinciale weg er uit ziet. Daarin is met een gele lijn aangegeven wat
de ruimte is die een extra busbaan (aan beide kanten van de weg) nog inneemt.
Het is duidelijk af te lezen dat in doorsnede c en e een extra busbaan niet goed
mogelijk is in verband met dichtheid van de omliggende omgeving van de weg. Dit
geldt dus voornamelijk voor de plekken waar de weg door de dorpen en kernen
gaat. Als laatste plaatje zijn een aantal varianten getekend hoe de busbaan het
dorp zou kunnen passeren. Zoals hierboven beschreven is zou in eerste instantie
gekozen kunnen worden voor optie 1. Mocht de Interliner een succes worden
dan ligt de voorkeur voor optie 2. Er is namelijk op een aantal delen van de weg
al een parallelweg aanwezig. Het is dus niet nodig om overal een volledig nieuwe
busbaan aan te leggen, maar ter hoogte van dorpen zou er wel extra busbaan om
het dorp een goede oplossing zijn.
In de plankaart is ook te zien dat de hoofdstructuur van de netwerkstad in deze
regio extra wordt aangezet door bomenrijen langs de hoofdwegen. Deze wegen
bevatten voor een groot deel al rijen met Eiken maar zijn om onbekende redenen
af en toe onderbroken. Dit wordt in het nieuwe plan weer hersteld om een
herkenbaar patroon van het netwerk zichtbaar te maken.
Ook is te zien dat de fietsroute een concrete route door het (deels) nieuwe
“waardevolle landschap” is geworden (3). Hierbij wordt gebruik gemaakt van
reeds bestaand wegen.

20.5 Keuze ontwerplocatie: Hengelo
Voor een verdere uitwerking van het ontwerp regio Doetinchem-Zutphen is het
dorp Hengelo gekozen. In de conclusie van de analyses van de dorpen Vorden,
Hengelo en Zelhem kwam naar voren dat dit dorp het minst een duidelijke
identiteit heeft. Dit is iets waar veel meer Achterhoekse dorpen mee kampen. Dat
is een van de redenen dat deze plaats gekozen is. Om regio Doetinchem-Zutphen
leefbaar te houden heeft dit dorp (in vergelijking met de andere twee) de meeste
ingrepen nodig.
Daarnaast zijn er wat betreft infrastructuur in dit dorp nog een aantal aanpassingen
te doen zoals de busroute die door het centrum gaat.
Het is een interessante locatie omdat deze niet grenst aan het “waardevolle
landschap” en dat het dus ook belangrijk is dat het buitengebied goed wordt
aangesloten op dit dorp. Zoals in de beschrijving van het ontwerp voor regio
Doetinchem-Zutphen geschreven is, zal de bebouwing in dit gebied zoveel als
mogelijk herontwikkeld worden. Daarbij is een goede aansluiting met een naburig
dorp erg van belang.
In het volgende hoofdstuk zal verder ingegaan worden op het ontwerp voor
Hengelo
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Figuur 125
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21. ONTWERP HENGELO
Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerp voor Hengelo (gld). Allereerst zal er kort
ingegaan worden op de demografische ontwikkelingen in dit dorp. Ook zal er
een introductie gegeven worden over het dorp en het ontstaan van Hengelo.
Daarna zal de analyse van het plangebied toegelicht worden. Tot slot volgen de
uitgangspunten van het ontwerp en het ontwerp zelf.
21.1 Introductie
Hengelo ligt in de gemeente Bronckhorst en heeft hierbinnen geografisch gezien,
een centrale positie (figuur 124). Het dorp ligt in het midden van de gemeente en
dit beeld wordt nog eens versterkt door de vestiging van het nieuwe gemeentehuis
aan de provinciale weg nabij Hengelo (SAB, 2009).
Het dorp zelf telt 4600 inwoners, inclusief de mensen uit het buitengebied
heeft het 6800 inwoners. Er zijn geen specifieke cijfers van de prognose van
de bevolkingsdaling van Hengelo bekend. Als dezelfde bevolkingsdaling in de
gemeente Bronckhorst ook geldt voor Hengelo, dan zou dit betekenen dat het
dorp rond 2040 nog maar 3800 inwoners telt. Een aanzienlijke daling.
Om een beeld te geven over het ontstaan van Hengelo zijn verschillende historische
kaarten over elkaar heen gezet en schematisch weergegeven hoe dit dorp zich
heeft ontwikkeld (zie figuur 128). Hengelo is ontstaan op een dekzandgebied
aan de weg van Zutpen naar Bocholt in Duitsland. Het dorp wordt in historische
stukken voor het eerst genoemd rond 963. In 1152 werd de eerste parochiekerk
gebouwd en deze was jarenlang onderdeel van Bisdom Munster (Stenvert, 1999).
In figuur 128 zijn schema’s afgebeeld waarin te zien is hoe het dorp zich heeft
ontwikkeld in de loop der tijd. De St. Remigiuskerk vormt het middelpunt van
het dorp, daar omheen liggen de assen die verbonden zijn met Vorden, Zelhem
en Ruurlo. In de directe omgeving van Hengelo liggen enkele landgoederen met
daarop landhuizen. In het figuur is het landhuis (in het geel afgebeeld ten oosten
van het centrum) aan de Ruurloseweg afgebeeld, deze is in de loop van de tijd
vergroeid met de dorpsstructuur van Hengelo. De andere landhuizen liggen buiten
Hengelo en staan niet in de figuur.
Om een indruk te geven van hoe het huidige Hengelo er uit ziet zijn er in figuur 129
een aantal afbeeldingen weergegeven die kenmerkend zijn voor het dorp.
Recentelijk is de openbare ruimte in het centrum opnieuw ingericht. Er is nieuwe
bestrating gekomen en parkeergelegenheden zijn opnieuw ingedeeld. Dit ziet er
goed onderhouden uit. Wat opvalt is de leegstand onder winkelpanden in het
centrum, het betreft zelfs een aantal vrij nieuwe panden.
Wat ook opvalt bij de eerste indruk is dat het parkeren in het centrum vrij dominant
aanwezig is. Belangrijk voor een dorp als Hengelo is natuurlijk de aanwezige
parkeerruimte voor mensen die vanuit het buitengebied met de auto naar het
centrum willen komen voor de boodschappen of andere voorzieningen. Hier zal in
de analyse verder op ingegaan worden.
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Figuur 128
Historische analyse
(auteur, 2012)
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21.2 Analyse Hengelo
De thema’s waarop de analyse gebaseerd is komen eveneens voort uit de
leefbaarheidsaspecten die eerder genoemd zijn.

Woningmarkt

Woningmarkt
Binnen het leefbaarheidsthema woningmarkt komen geplande nieuwbouw, de
leegstand en de bouwjaren van de bebouwing in Hengelo aan de orde.
Geplande nieuwbouw
Zoals in de analyse van regio Doetinchem-Zutphen ook beschreven is, komt de
woonvisie van de gemeente Bronckhorst rechtstreeks voort uit de woonvisie
voor de Achterhoek. Hierin staat dat de nieuwbouwplannen teruggedrongen
moeten worden van de geplande 14.000 woningen naar 5.600 woningen. Voor
de Bronckhorst betekent dit dat de nieuwbouwplannen terug gaan van 1.200
woningen naar 385 woningen (Bronckhorst, 2012). Het terugbrengen van de
aantallen vindt plaats door het intrekken van niet-benutte bouwvergunningen en
het terug bouwen van minder woningen na sloop.
Leegstand
In figuur 130 is te zien welke functies er in de bebouwing in het centrum zijn
gehuisvest. Hierin is te zien dat het centrum van Hengelo voornamelijk bestaat
uit gebouwen met de functie detailhandel. Daarnaast is er ook horeca aanwezig
en enkele panden met een kantoorbestemming. De horecagelegenheden in het
centrum van Hengelo liggen allemaal dicht bij elkaar. De winkels zijn voornamelijk
gevestigd langs de oorspronkelijke assen in het dorp.
In deze figuur is ook weergegeven waar zich de leegstand in het centrum bevindt.
Het gaat dan alleen om de leegstand van winkel of kantoorpanden. De leegstand
van woningen is lastiger in kaart te brengen vanwege het ontbreken van informatie.
Gegevens gemeten in maart 2012 geven aan dat Hengelo 10.420 vierkante
meter vvo bevat en dat daarvan 2.580 vierkante meter (19,8%) leegstaat (Dtnp,
2012). In vergelijking met de gehele gemeente Bronckhorst ligt dit percentage
hoger dan het gemiddelde. Zoals in de analyse van regio Doetinchem-Zutphen
is genoemd, is de leegstand van winkelpanden in de gemeente Bronckhorst op
12,6%, aanzienlijk lager dan de leegstand in Hengelo.

Figuur 129
1. Route naar centrum
2. Parkeerterrein
tegenover de kerk bij
kampeerartikelenwinkel
3. Toeristisch overstappunt
4. Voormalige
gemeentehuis
5. Leegstaande voormalige
elektronica winkel
6. Route naar het centrum
7. Nieuwe gemeentehuis
gemeente Bronckhorst
8. Leegstaande
winkelpanden centrum
Hengelo
(Foto’s (1-5, 7,8) gemaakt
door auteur (foto 6)
Campings Achterhoek,
2012)

Al eerder is genoemd dat het opvalt dat er ook recentelijk gebouwde panden in
het centrum leeg staan. Door de bouw van het nieuwe gemeentehuis voor de
gemeente Bronckhorst is het voormalige gemeentehuis van Hengelo niet meer
in gebruik. Op dit moment is hiervan een deel al afgebroken en dit kan dus niet
herbestemd worden. Het deel weergegeven in figuur 129.4 blijft staan en is door
de gemeente herbestemd tot horecagelegenheid. Daarnaast staat een voormalig
karakteristiek winkelpand tegenover de kerk ook leeg. De leegstand van dit
gebouw valt op omdat het gesitueerd is in een bocht in het centrum van Hengelo.
Bouwjaren
In figuur 131 zijn de bouwjaren van de bebouwing in Hengelo weergegeven. Hierin
zijn de hiervoor genoemde assen duidelijk te herkennen aan de lintbebouwing
langs deze wegen. Ook is te zien dat de wijk ten zuidoosten van het centrum
het meest recent is. In het centrum zijn de afgelopen jaren een aantal nieuwe
gebouwen gebouwd met hoofdzakelijk een commerciële functie. Ook het
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bedrijventerrein ten zuiden van het centrum is in de loop der jaren uitgebreid. Eerst
volgde een uitbreiding in zuidelijke richting en recentelijk is er ook een uitbreiding
geweest in oostelijke richting.
Deze analysekaart is ook gebruikt om te onderzoeken welke delen van Hengelo
geschikt zouden kunnen zijn voor sloop of herbestemming, zodra er leegstand
optreedt ten gevolge van de demografische krimp. Dit zal later in de visie voor
Hengelo verder ter sprake komen.

Leefomgeving
Binnen het leefbaarheidsthema leefomgeving komen de onderwerpen landschap,
oriëntatie binnen het dorp en parkeren aan de orde.
Landschap
Hengelo ligt midden in het Achterhoekse landschap. Zoals in het vorige hoofdstuk
is beschreven sluit dit dorp niet aan bij het zogeheten ‘waardevolle landschap’ in
de Achterhoek.
Wanneer het dorp vanuit oostelijke richting benaderd wordt, vallen de bomenrijen
bestaande uit eiken, die de weg continue begeleiden erg op (zie figuur 132). Zodra
je Hengelo nadert ontbreken er soms bomen in de rij. In de loop der jaren is deze
structuur door ingrepen in de bebouwing en openbare ruimte onderbroken. Langs
de provinciale weg (in figuur 134 aangegeven) staan ook rijen bomen. Hier is het
ook het geval dat deze rijen niet meer aaneengesloten zijn.
Wanneer er gekeken wordt naar de verhouding tussen bebouwing (dorp Hengelo)
en het (agrarische) landschap daaromheen is te zien dat de dichte bebouwing
van het dorp zich alleen aan de oostelijke kant van de provinciale weg bevindt.
Opvallend hieraan is wel dat het nieuwe gemeentehuis zich juist aan de westelijke
kant van de weg bevindt (zie figuur 133). Ook een uitzondering in dit schema is er
gemaakt voor een aantal sportvoorzieningen die in de buurt van het gemeentehuis
gevestigd zijn.
Oriëntatie binnen het dorp
Wanneer Hengelo bezocht wordt is het niet lastig om het centrum te vinden. Bijna
alle routes die naar het centrum leiden hebben als eindpunt het zicht op de kerk.
In de figuren 132 en 133 zijn deze assen vereenvoudigd weergegeven.
Parkeren
In het straatbeeld van het centrum van Hengelo is het beeld van de geparkeerde
auto sterk aanwezig. Zoals al eerder gezegd is het logisch dat er veel plaats is
voor de auto aangezien veel mensen met de auto naar het centrum komen (zie
figuur 134). Met de bus is het centrum immers niet te bereiken (zie analyse regio
Doetinchem-Zutphen). Figuur 135 is een weergave van het straatbeeld van het
centrum van Hengelo met daarin plek voor de auto.
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Figuur 132
Zicht vanuit assen op
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Figuur 133
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Figuur 134
Groenstructuur & parkeren
in Hengelo (auteur, 2012)
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Figuur 135
Beeld van parkeren in het
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Voorzieningen
Het voorzieningenniveau lijkt op dit moment in Hengelo nog niet door de
demografische veranderingen te zijn aangetast. In figuur 136 is te zien dat er drie
basisscholen en supermarkten in het dorp aanwezig zijn. Alle drie beschikken
deze over voldoende parkeergelegenheid rondom de supermarkt, twee filialen
zijn in het centrum van Hengelo gevestigd. In figuur 136 is ook te zien dat de
horeca zich voornamelijk in het centrum concentreert. Ook de bibliotheek, het
museum (over de Achterhoek in de jaren ‘40-’45) en het TOP knooppunt zitten
in het centrum. De huisarts en de apotheek sluiten nog niet aan bij deze vorm
van concentratie, deze zitten wat zuidelijker en niet in het centrum, evenals de
sportfaciliteiten. Het onlangs gerenoveerde zorgcentrum is gevestigd naast het
dorpshuis aan de oostkant van Hengelo.

Voorzieningen

Het aanbod van voorzieningen in Hengelo komt overeen met de andere dorpen
in de gemeente, op het gemeentehuis na. Zoals eerder geschreven is deze
gevestigd aan de provinciale weg, buiten het centrum van Hengelo.

Mobiliteit
In de regionale analyse is te zien dat Hengelo op het openbaar vervoer is
aangesloten door middel van een busverbinding. Wat opvallend is dat de bus niet
een stop maakt in het centrum van Hengelo maar alleen langs de provinciale weg
(zie gele lijn in figuur 136).

Mobiliteit

Voor het autoverkeer is het centrum van Hengelo goed te bereiken en er lijkt op
het oog voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
Als er gekeken wordt naar (toeristische) fietsroutes dan kan er geconcludeerd
worden dat het oversteken van de provinciale weg goed mogelijk is door gebruik
te maken van de drie aanwezige rotondes. Op andere plekken, ook ter hoogte van
de fietsroute (groene stippellijn in figuur 134), is dit minder gemakkelijk.

Figuur 136
Voorzieningen in Hengelo
(auteur, 2012)
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Medische voorziening
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Nieuwe plannen Gemeente Bronckhorst
Deze subparagraaf hoort niet zo zeer bij de analyse van Hengelo, maar is toegevoegd
als extra gegeven. De gemeente Bronckhorst heeft een gebiedsontwikkelingsplan
opgesteld voor het centrum van Hengelo dat in 2015 gerealiseerd moet worden.
Hierbij bevestigen zij het beeld dat al eerder in de analyse regio DoetinchemZutphen (hoofdstuk 20) en in deze analyse is gegeven. Het ontbreken van
een uitgesproken en echt herkenbaar dorpshart en de langgerektheid van het
Hengelose centrum zijn in het masterplan aangeduid als de zwakke plekken. Het
gevarieerde straatbeeld en het kleinschalige en deels historische karakter van de
bebouwing zijn juist de sterke punten van Hengelo (gemeente Bronkhorst, 2012).
In 2009 heeft SAB een masterplan ontworpen voor het centrum. Gebaseerd op
deze plannen is de openbare ruimte rondom de kerk al opnieuw ingericht. De
plannen met het voormalige gemeentehuis van Hengelo en het gebied daarom
heen zullen binnenkort worden uitgevoerd. Deze plannen komen overigens niet
meer volledig overeen met het plan dat SAB hier voor heeft bedacht. Concreet
houdt het programma van dit plan het volgende in:
- Verplaatsing AH-supermarkt naar een ruimte van ca. 1.650 m2
- 5 sociale huurappartementen boven de nieuwe AH-supermarkt
- 700 m2 aan commerciële ruimten
- 7 sociale huurappartementen boven de commerciële ruimte
- voetgangersgebied en veel groene zones
- ca. 120 parkeerplaatsen
- 4 bouwkavels (twee-onder-één kap of vrijstaand) op de huidige locatie van de
AH-supermarkt, die de gemeente gaat uitgeven
(gemeente Bronckhorst, 2012)
Er kunnen vraagtekens gezet worden bij deze plannen. Deze gaan voornamelijk
over het programma dat door dit nieuwe plan aan het centrum wordt toegevoegd.
De vraag is of het wel verstandig is om met het oog op de huidige leegstand
in het centrum van Hengelo, 700m2 commerciële ruimte toe te voegen. Ook
het toevoegen van nieuwe bouwkavels voor twee-onder-een kap of vrijstaande
gezinswoningen past niet bij het beeld van de toekomstige demografische
veranderingen.

Figuur 137
Gemeentehuis Hengelo
(Atelier Pro, 2012)
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21.3 Ontwerpdoelen Hengelo
De uitgangspunten voor het ontwerp voor Hengelo komen voor een deel voort uit
de uitgangspunten die zijn bepaald voor de regio Zutphen - Doetinchem en deels
voort uit de analyse die gemaakt is van Hengelo. De uitgangspunten zijn concrete
stappen die gedaan gaan worden om de ontwerpdoelen van het plan voor de
Achterhoek (zie figuur 138) te kunnen realiseren. Samen vormen zij de visie voor
Hengelo. Hieronder zullen aan de hand van figuur 138 de uitgangspunten per
ontwerpdoel nader toegelicht worden. In figuur 139 is een totaal overzicht van de
visie voor Hengelo te zien.
Ontwerpdoel: Krimpende & vergrijzende gebieden leefbaar houden
Om de krimpende en vergrijzende gebieden leefbaar te houden moeten de
dagelijkse voorzieningen goed bereikbaar blijven voor iedereen. In het nieuwe
plan voor Hengelo leidt dit tot nieuwe clusters van voorzieningen. Daarbij gaat
het (zoals in het planningsconcept Netwerkstad voor een dorpsknooppunt geldt)
voornamelijk om de dagelijkse boodschappen, een huisarts, een basisschool,
bibliotheek en een gebouw voor culturele activiteiten. Op dit moment is er in het
centrum van Hengelo geen huisarts. Deze zal in de toekomst in het voormalige
gemeentehuis gehuisvest kunnen worden in combinatie met een apotheek en
eventueel een fysiotherapeut, verloskundige en consultatiebureau. Zoals in
plannen van de gemeente Bronckhorst te zien is wil de gemeente Albert Heijn
in Hengelo een andere locatie geven en uit laten breiden in vierkante meters. De
nieuwe locatie van de supermarkt sluit aan bij de clusters. Deze clusters worden
ontsloten door bushaltes en parkeerterreinen.
De geel gekleurde locaties in figuur 138 geven de gebouwen aan die herontwikkeld
zullen worden. Om het gebied leefbaar te houden worden zover mogelijk de
leegstaande gebouwen herbestemd met een nieuwe functie. In het ontwerp zal
toegelicht worden welke functies deze gebouwen zullen krijgen.
Bij de aanleg van de nieuwe busroute wordt er rekening gehouden met
de bereikbaarheid van de basisscholen in Hengelo. Dit geldt ook voor de
verkeersveiligheid naar deze scholen toe. Kinderen zullen niet alleen met de bus
naar school toe komen maar ook op de fiets. Belangrijk is dus dat de routes
vanuit het buitengebied naar de basisscholen veilig is voor fietsers. Daarbij is de
overgang bij de provinciale weg een aandachtspunt.
Het gemeentehuis van Bronckhorst ligt ten opzichte van het dorp Hengelo niet
op een ideale locatie. Medewerkers in het gemeentehuis zullen niet snel naar het
centrum van Hengelo gaan om bijvoorbeeld te lunchen of even hun boodschappen
te doen. Op dit moment is deze locatie goed te bereiken per bus en met de
auto. Hierbij wordt het in dit plan dan ook bij gelaten. In het nieuwe ontwerp zou
een locatie in het dorp een betere keuze zijn, maar dat is geen realistisch idee.
Het gemeentehuis is in 2005 gerealiseerd en met het oog op duurzaamheid zal
het daarom niet veranderd worden. Mocht er in de toekomst voor bedrijven of
organisaties ruimtegebrek komen in Hengelo, dan zou uitwijken naar dit gebouw
een mogelijkheid kunnen zijn.
Ontwerpdoel: Bereikbaarheid voor het woon-werk verkeer verbeteren
In het ontwerp van de regio is al bepaald dat de huidige busverbinding, die nu over
de provinciale weg gaat een route door het centrum van Hengelo krijgt. Belangrijk
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voor die busverbinding is dat deze gebruikt kan worden door schoolkinderen als
(in het sterkste krimpscenario) de scholen in het buitengebied verdwijnen. Om
deze reden zal deze buslijn bushaltes hebben in de buurt van de huidige drie
basisscholen van Hengelo. De wegen in het centrum zullen op een aantal locaties
verbreed moeten worden om het mogelijk te maken dat de bus hier kan rijden.
Ook zal er een buurtbusroute van het westelijk buitengebied naar het centrum
van Hengelo komen. Deze zal naar het centrum rijden en vanaf daar weer terug.
Hierdoor wordt het buitengebied van Hengelo ook met de voorzieningen in het
centrum verbonden.
De bereikbaarheid gaat ook over de bereikbaarheid met de auto. In
dorpsknooppunten is het zo dat er vanuit het buitengebied ook veel mensen
met de auto naar het centrum komen voor de dagelijkse boodschappen. Op
dit moment bepalen de parkeerplekken het straatbeeld in Hengelo zelf. Om het
voor wandelverkeer aantrekkelijker te maken zal het langdurig parkeren buiten de
kern van het centrum geplaatst worden. Binnen de kern (zie cirkel in figuur 138)
zal er parkeren van korte duur (1,5 uur) zijn. Waardoor het straatbeeld minder
gedomineerd zal worden door auto’s.
Ontwerpdoel: Toerisme aantrekken
Zoals in de analyse geschreven is bevinden zich de horecafuncties in het centrum
van Hengelo dicht bij elkaar. De gemeente Bronckhorst heeft bedacht dat het
voormalige gemeentehuis een horecabestemming krijgt. In dit plan zal dat niet
zo worden, maar zal het gebouw dat leegstaat bij de kerk deze functie krijgen.
Zo sluit deze herbestemming goed aan bij het bestaandehoreca cluster in het
centrum. Het voormalige gemeentehuis zal als gezondheidscentrum herbestemd
worden.
De huidige fietsroute loopt precies door het centrum van Hengelo en sluit goed
aan bij het geplande horecacluster. Het TOP knooppunt met bij behorende
parkeerplekken ligt direct naast deze horeca cluster en sluit dus goed aan, zodat
het fietstoerisme hier gemakkelijk gebruik van kan maken.
Ontwerpdoel: Kwaliteit van het landschap op peil houden
Zoals in de historische analyse te zien is, is er een park ten noorden van het
centrum (Schoolstraat). Dit park is op dit moment niet meer dan een paar bomen
en een stuk verwilderd groen. De locatie van dit gebied ligt in het cluster van de
supermarkten en de school. Het park zal in dit gebied een verbindende functie
krijgen tussen de school, de supermarkten, het gezondheidscentrum en de
bushalte.
Het park gelegen naast het zorgcentrum krijgt al een nieuwe inrichting die onder
andere een natuureducatieproject voor schoolkinderen zal bevatten. Dit park zal
in het nieuwe plan niet veel veranderen, behalve dat het een meer verbindende
functie zal krijgen. De bushalte aan de rand van het park zal hierbij een rol spelen.
Hier zullen dus het zorgcentrum, de basisschool, de sporthal en het dorpshuis
met elkaar verbonden worden.
De wegen in het buitengebied waarlangs typische bomenrijen (ook terug te zien in
Zelhem en Vorden) komen vanuit de oostzijde Hengelo binnen. Deze zijn bomen
door veranderingen in de openbare ruimte in de loop van tijd niet consequent
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doorgezet. Deze bomenrijen zullen hersteld worden om de assen die vanuit het
buitengebied naar het centrum van Hengelo leiden te accentueren.
Op den duur, wanneer de krimp in extreme vormen doorzet zou er ook nog
een groenstrook gecreëerd kunnen worden rondom de meest zuidelijk gelegen
basisschool in combinatie met de bushalte en het parkeerterrein. Dit zou
gerealiseerd kunnen worden wanneer er veel leegstand is in deze buurt en er dus
gesloopt kan worden. Deze optie zal in de volgende paragraaf nader toegelicht
worden.
Denkkader: Planningsconcept Netwerkstad Achterhoek
Hengelo past in het planningsconcept Netwerkstad Achterhoek als een
dorpsknooppunt, waarbij de dagelijkse voorzieningen in het centrum geclusterd
zijn. Deze zijn aangesloten op het netwerk van het openbaar vervoer in de
Achterhoek en het autonetwerk.
Denkkader: Bestuurlijke samenwerking
De bestuurlijke samenwerking vindt in dit voorstel plaats op regionale schaal, dat is
ook de kracht. Hengelo heeft dus geen eigen bestuur, wel zou de plaats daar een
rol in kunnen spelen. Het gemeentehuis van de huidige gemeente Bronckhorst ligt
namelijk langs de provinciale wel ter hoogte van Hengelo. Het regionale bestuur
zou hier zich kunnen vestigen of een hier een loket voor de bevolking kunnen
openen.
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Bebouwing
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Water
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Figuur 140
Plankaart ontwerp Hengelo
(auteur, 2012)
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Visie leegstand door demografische veranderingen in Hengelo
In dit plan voor Hengelo wordt er rekening gehouden met de sterke toekomstige
demografische krimp in dit gebied. Daarbij wordt er door middel van het
planningsconcept Netwerkstad getracht het dorp leefbaar te houden. Maar er
wordt ook vanuit gegaan dat de demografische krimp niet bestreden moet worden,
tevens dat er een goede manier moet worden gezocht om deze te begeleiden.
Om te bepalen hoe er met demografische krimp om wordt gegaan, zijn de analyse
van de bouwjaren van de bebouwing en een kaart met de energielabels van
de bebouwing met elkaar vergeleken. Er is gekeken naar het bouwjaar en het
energielabel van de bebouwing. Hierbij wordt gesteld dat er oudere bebouwing
met een laag energielabel, bij leegstand in aanmerking kan komen voor sloop.
Bekeken is welke locaties geschikt zijn om na eventuele sloop bijvoorbeeld een
groene bestemming of een andere functie te krijgen.
In figuur 141 is weergegeven welke de mogelijkheden zijn voor Hengelo. Het
betekent niet dat dit zo op korte termijn uitgevoerd zou moeten worden. Maar
wel dat er hiermee rekening gehouden kan worden bij plannen voor de toekomst
wanneer er demografische krimp op treed.
1. Oud bedrijvenpand, bij leegstand kan dit teruggegeven worden aan het
landschap.
2. Grote sporthal wordt centrum van sportactiviteiten in Hengelo. Omliggende
bebouwing uit 1950-1979 met laag energie label kan plaatsmaken voor eventuele
sportvelden.
3. Wijk gebouwd tussen 1945-1959, aan de rand van Hengelo en grenzend aan
agrarisch landschap. Deze ruimte zou op den duur teruggegeven kunnen worden
aan het aangrenzend landschap.
4. Dit is de oudste basisschool in Hengelo, deze zal vanwege een laag energie
label bij afname van aantal leerlingen het eerst kunnen verdwijnen. Bij sloop kan
deze ruimte bij het bestaande groengebied getrokken worden.
5. Deze bebouwing ligt langs een as, dit zijn oude woningen met een laag
energielabel. Om de as in stand te houden is het wenselijk deze woningen
opnieuw te bestemmen of na sloop nieuw te bouwen.
6. In dit gebied ligt de bushalte, een basisschool en een kerkgebouw. Wanneer
deze kerk leeg komt te staan zal hier een nieuwe functie voor gezocht moeten
worden. Deze ligt aan de as en is een belangrijk oriëntatie punt. In dit gebied
kan de ruimte die ontstaat door de sloop van leegstaande gebouwen, naar een
openbare groenstructuur rondom de school ontwikkeld worden. Deze gedachte
sluit aan bij de andere bushaltes in Hengelo die in een groene zone liggen met
voorzieningen die daaraan verbonden zijn. Dit zal later nog uitgewerkt worden.
7. Deze wijk heeft bebouwing uit 1959-1979. Ook het energielabel van deze
wijk is laag. Wanneer er demografische krimp op treedt zou hier een nieuwe
groenstructuur kunnen ontstaan op de plek van deze woningen. Zo wordt er extra
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kwaliteit toegevoegd aan de gehele wijk.
8. Op den duur, wanneer sportclubs kleiner worden zouden deze kunnen clusteren
in de grotere sporthal (zie punt 2). De ruimte die hier ontstaat zou ten goede kunnen
komen aan verbetering van de openbare ruimte rondom het gemeentehuis.
9. Op den duur zou het bedrijventerrein kunnen krimpen naar de vorm langs de
provinciale weg. De bebouwing aan de oostelijke kant is wel het meest recent, dit
is dus een plan voor veel verder in de toekomst.

1

3

4

2

5

6

7

8

9

Figuur 141
Krimpkaart Hengelo
(auteur, 2012)
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21.4 Ontwerp Hengelo
In figuur 147 is het ontwerp voor Hengelo afgebeeld. Omdat de meeste ruimtelijke
ingrepen plaats vinden in het centrum van Hengelo wordt er ingezoomd op het
centrum. De visie voor Hengelo is vertaald naar deze schaal en is in figuur 142
afgebeeld.
De busverbinding, die het centrum van Hengelo verbindt aan Netwerkstad
Achterhoek werkt als een aanknopingspunt voor de structuur van het ontwerp.
De buslijn verbindt de verschillende clusters van voorzieningen met elkaar. De
bushalte ‘centrum’ verbindt de supermarkten, het gezondheidscentrum en de
bassischool met elkaar. Kinderen moeten vanaf de bushalte een veilige weg
naar school af kunnen leggen, dus er is een pad gemaakt door het park. De
gemeente wil graag rondom de nieuwe supermarkt (op het terrein van het
voormalige gemeentehuis) 120 parkeerplaatsen gerealiseerd zien. Deze worden
in het ontwerp gecombineerd met het opnieuw inrichten van het park. Op dit
zelfde terrein wordt het nog bestaande deel van het voormalige gemeentehuis
herontwikkeld als gezondheidscentrum. De huisarts en apotheek die verderop
in het dorp gevestigd zijn kunnen hier dan intrekken. Ze zijn zo goed met auto
en openbaar vervoer bereikbaar. Het is in het nieuwe ontwerp mogelijk om om
het gezondheidscentrum heen te lopen. Het plein waar het gezondheidscentrum
aan gelegen is maakt direct de verbinding met de supermarkt en het
parkeerterrein. De supermarkt heeft deze vorm gekregen zodat de ingang vanaf
de Raadhuisweg zichtbaar is. Op de plek van de huidige supermarkt zullen sociale
huurappartementen (levensloopbestendig) komen. Dit woonprogramma is door
de Gemeente Bronckhorst vastgesteld.
De bushalte ‘park’ maakt het dorpshuis, verzorgingshuis, de sporthal en de
basisschool toegankelijk voor het buitengebied. Het nabijgelegen park wordt
opnieuw ingericht. Wat er ontbreekt is een goede wandelroute vanuit de school
(en sporthal) naar dit park. Deze zal in het ontwerp toegevoegd worden. Dit maakt
ook de wandelroute naar de bushalte vanaf de school veiliger. Er komt een veilig
oversteekpunt over de weg.
Aan de cluster van horecagelegenheden in het centrum van Hengelo wordt in het
leegstaande gebouw bij de kerk een restaurant of café toegevoegd. Door middel
van een terras op de straat wordt het straatbeeld veranderd van voornamelijk
parkeren naar recreatie. Dit zal aantrekkelijker zijn voor toeristen en mensen
zien op deze manier sneller dat er horeca gevestigd is. De horecacluster sluit
nauw aan op het TOP knooppunt. Mensen kunnen daar direct naast parkeren
en bijvoorbeeld na een dagje fietsen even eten bij een van de eetgelegenheden
in het centrum.
In het centrum staat ook een recentelijk gebouwd winkelpand leeg met
appartementen op de verdiepingen daarboven. De gemeente heeft in het gebied
van het voormalige gemeentehuis 700 m2 nieuwe commerciële verhuurruimte
gepland. Het pand in het centrum dat leegstaat heeft een oppervlakte van 750m2.
Daarom wordt er in dit plan niet nieuw gebouwd maar wordt het gebouw in het
centrum weer opnieuw gebruikt. De leegstaande gebouwen tegenover deze
winkelpanden worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen seniorenwoningen
met een stukje tuin. Hiermee wordt de openbare ruimte aan de achterkant
van het museum ook verbeterd. Het museum kan nu ook een stuk groen met
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buslijn 51 richting Vorden

basisschool

nieuwe horeca
bestemming

Nieuwe supermarkt

verzorgingshuis

Bushalte ‘centrum’
dorpshuis
nieuwe senioren
woningen
leegstaande
winkelpanden (750m2)

buurtbus richting Toldijk

basisschool

Figuur 142 Visiekaart
ontwerp centrum Hengelo
(auteur, 2012)

N
buslijn 51 richting Doetinchem
via Kleijenborg en Velswijk

Bushalte ‘park’

basisschool

eventueel terras aan de achterkant krijgen.
Ook de parkeergelegenheden in het centrum gaan veranderen. De grote
parkeergelegenheid naast de kerk zal een keer in de week plaats maken voor de
wekelijkse markt. Deze vindt nu plaats in het steegje achter het museum. Ook op
het plein voor de nieuwe horeca gelegenheid zal niet meer geparkeerd kunnen
worden omdat hier nu een terras komt.
Om ervoor te zorgen dat parkeren een minder dominante rol speelt in het centrum,
maar er in het centrum rondom de kerk maximaal 1,5 uur geparkeerd worden. Op
de parkeergelegenheden bij de supermarkten is plaats voor onbeperkt parkeren.
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N
Sloop & nieuwbouw

In figuur 143 is de huidige situatie in grijswaarden afgebeeld. Op deze kaart in
aangezet welke ingrepen er gedaan worden en van welke aard ze zijn. Daarna
volgen er figuren waarin de nieuwe situatie al in kaart is gebracht. Hierop is
respectievelijk de functieverdeling, openbaarvervoerverbindingen en het nieuwe
parkeerbeleid aangegeven (figuren 144, 145, 146).
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Herbestemming
Verandering bestemmingsplan

Figuur 143
Ingrepen ten opzichte van
huidige situatie(auteur,
2012)
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Figuur 144
Functies nieuwe plan
(auteur, 2012)
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Buslijn 51
Buurtbuslijn
Bushalte
Rijrichting straat
Wegverbreding voor bus

Figuur 145
Openbaar vervoer nieuwe
plan (auteur, 2012)

N
Parkeren
Kortdurig parkeren
Artsenparkeerplaats

Figuur 146
Parkeren nieuwe plan
(auteur, 2012)
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Figuur 147
Plankaart centrum Hengelo
(auteur, 2012)

Nieuw sociale huurappartementen
en parkeerplekken

120 parkeerplekken in combinatie
met het terugbrengen van het park

De parkeerruimte wordt
aantrekkelijker gemaakt met een
groenstrook en bomen
De geplande 700 m2 winkelruimte
komt in het leegstaande winkelpand
van 750 m2

Verbindende route vanaf dorpshuis
en verzorgingshuis naar park

Verbindende route vanaf
basisschool naar het park en de
bijbehorende bushalte
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In deze doorsnede (A) zijn het gezondheidscentruem (linker kant),
de nieuwe woningen (midden) en de bestaande woningen en
winkelplanden te zien. Daar tussen in bevindt zich gras gebied
met daarachter parkeergelegenheid voor de onder andere de
supermarkt.

N
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&
wonen

gezondheids
centrum
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wonen

winkels & wonen
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(Zuil) Eik

Beukenheg

Plantenbak met betonnenrand

Figuur 149
Beukenhaag, (http://
www.dewilde.
nl/?productid=3103, 2013),
Plantenbakken met
betonnenrand (auteur,
2012),
Zuileik (http://www.
fotokonijnenberg.nl/gallery/
image/31538/zuileiktegen-azuurblauwe-lucht.
html, 2012)
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Figuur 148
Doorsnede A & D (auteur,
2012)

In deze doorsnede (D) zijn de nieuwe seniorenwoningen gesitueerd. Daar achter is
nu ruimte gemaakt voor een tuin behorende bij de woningen en een museumtuin.
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bank
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Rode Esdoorn

Aansluiting boom op stoep

Figuur 150
Bladeren Esdoorn (http://
www.detuingids.be/
pages/detail.asp?Id=2762,
2012), Esdoorn in centrum
Hengelo (auteur, 2012),
Aansluiting bomen op
verharding (Bosch &
Veenenbos, 2011)
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Deze impressie is gemaakt van het plein met
bushalte. De woningen waar tegenaan gekeken
de sociale huurwoningen. Op de achtergrond is
gezondheidscentrum te zien, gevestigd in het
gemeentehuis van Hengelo.

de nieuwe
wordt zijn
het nieuwe
voormalige

N
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Figuur 151
Impressies nieuw busplein
& nieuw woongebouw
(auteur, 2012)

Op deze impressie zijn de nieuwe seniorenwoningen te zien. De balkons zijn naar
het zuiden gericht, de woningen op de begane grond hebben een tuin aan de
achterzijde.
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Dit is het zicht vanaf het voetpad (vanaf de bushalte naar de
basisschool) in de richting het groene parkeerterrein en de
bushalte. Het oorspronkelijke water is hierin weer teruggebracht
en het voetpad maakt een lingerende geweging langs het groen.
De parkeerplekken zijn eveneens aan deze weg gesitueerd.

N
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Figuur 152
Impressies parkeren in
het groen en route vanaf
basisschool naar de
bushalte door het park
(auteur, 2012)

Deze impressie geeft het zicht vanaf het voetpad in de richting van het
gezondheidscentrum en de supermarkt weer.
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Deze doorsnede (B) is genomen dwars door de kerk in het centrum
van Hengelo. Aan de linkerkant van de doorsnede is de nieuwe
horecagelegenheid te zien, gevestigd in een leegstaand pand.
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Nieuwe uitstraling bankjes

Figuur 154
Huidig straatmeubilair
(auteur, 2012), Nieuw
straatmeubilair (Grijsen
park & straatmeubilair,
2012)
Figuur 155
Lantaarnpaal (Bosch &
Veenenbos, 2012)

220

NETWERKSTAD IN REGIONALE KRIMPGEBIEDEN

Figuur 153
Doorsnede B & C (auteur,
2012)

Op de onderstaande doorsnede (C) is de bushalte te zien gevestigd bij het
park. Deze bushalte grenst aan het TOP knooppunt en de daarbij behorende
parkeergelegenheid.
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Figuur 156
Bestrating getrommelde
rode Waalklinkers
(Bouwmarktplaza, 2012),
Getrommelde gele
Waalklinkers (Mhof, 2012),
Trottoir band (Bosch &
Veenenbos, 2011)
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De onderstaande impressie is gemaakt van de nieuwe
horecagelegenheid, gevestigd in het herbestemde pand. Daarvoor
is een verhoogd terras gemaakt.
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Figuur 157
Impressies nieuwe horeca
functie & oversteekplaats
wandelroute van bushalte
naar school (auteur, 2012)

In de onderstaande afbeelding is de overgang vanaf de bushalte naar het voetpad
naar de basisschool te zien. Een zebrapad zorgt voor een duidelijk oversteekpunt,
eiken begeleiden deze route.
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Deze impressie is gemaakt vanaf het horeca terras. Aan de
linkerkant is de nieuwingerichte parkeergelegenheid te zien, waar
wekelijks de markt gehouden wordt.

N
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Figuur 158
Impressies vanaf het
nieuwe terras en andere
inrichting parkeerterrein
en verbreding van de weg
voor bus (auteur, 2012)

DIt is het zicht vanaf een aanrijdroute naar het centrum van Hengelo. De
parkeergelgenheid aan de linkerkant is aangevuld met bomen. De weg is hier
verbreed omdat de bus hier anders de bocht niet kan maken.
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21.4.1 Materialisatie ontwerp Hengelo
Gebaseerd op het masterplan dat SAB in 2009 voor het centrum van Hengelo
heeft gemaakt is de openbare ruimte in dit gebied ook aangepast. Omdat de
openbare ruimte (wat betreft bestrating en beplanting) recentelijk is aangepast,
zal er vanuit een duurzaamheidsgedachte getracht worden hier zo veel mogelijk
op aan te sluiten. In deze paragraaf zal de materialisatie verder toegelicht worden.
De huidige (recent aangelegde) bestrating zal ook de basis zijn voor de nieuwe
plannen. Deze bestaat uit getrommelde rode klinkers (zie figuur 156) die in
visgraatverband worden gelegd. Daarnaast zal het voetpad in getrommelde gele
klinkers (zie figuur 156) uitgevoerd worden. Het voetgangersgebied en de weg
zullen gescheiden worden door middel van een trottoirband. Er zit een heel klein
hoogteverschil tussen de weg en het voetgangersgebied. Voor voetgangers is
het centrum heel goed toegankelijk en voor invaliden en ouderen is het door het
ontbreken van hoge randen goed mogelijk om de weg over te steken.
Voor de beplanting van het parkeerterrein bij de nieuwe supermarkt zal uitgegaan
worden van de bestaande beplanting. Hier staan immers al een aantal bomen die
meegenomen kunnen worden in het nieuwe plan. Het gaat om Zuileiken. Langs
de wandelroute naar de basisschool zullen meer (Zuil)eiken geplant worden. Zo
wordt aangesloten bij de huidige groene structuur van dit gebied. Voor beplanting
die toegevoegd zal worden is er gekeken naar beplanting die in het Achterhoekse
landschap voorkomt. Mochten de Zuileiken (in overleg met de gemeente) te veel
onderhoud vergen, dan zijn normale eiken ook mogelijk.
Daarnaast zullen er langs de weg die vanuit oostelijke richting Hengelo binnenkomt
Eiken geplant worden. De Eik is een boom die in de Achterhoek veel voorkomt
en dus ook past in de openbare ruimte van Hengelo. In het centrum zullen deze
afgewisseld worden door rode Esdoorns. Van dit boomtype zijn ook al een aantal
bomen aanwezig in het centrum en vallen in de herfst op door de mooie rode kleur
van de bladeren.
In de twee parken zullen nieuwe bomen toegevoegd worden. Dit zullen bomen
worden die vooral in het voorjaar een mooie bloesem geven. Hierbij kan gedacht
worden aan fruitbomen. Hoogstamfruit komt in de Achterhoek veel voor. Voor
de het specifiek type fruitboom zal contact opgenomen moeten worden met
Stichting Landschapbeheer Gelderland, zij adviseren bij de soortkeuze van de
beplanting. Voorkeur gaat wel uit naar bomen waarbij het loslatend fruit geen
vervelende consequenties heeft. Anders zal er gekozen worden (in overleg met de
gemeente Bronckhorst) voor bloesembomen zonder fruit.
Voor de hagen die onder andere terugkomen in het groene parkeren rondom de
supermarkt is er gekozen voor een beuken heg.
Op een aantal plekken in het centrum zijn plantenbakken toegevoegd waarin
planten de openbare ruimte opfleuren. Deze bakken hebben betonnen randen
van ongeveer 20 cm en 40 cm hoog.
Ook het straatmeubilair in het centrum is bij de recentelijke vernieuwing
meegenomen. In figuur 154 zijn de bankjes weergegeven die geplaatst zijn. Deze
bankjes hebben niet de voorkeur omdat deze een kille uitstraling hebben en niet
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passen bij het beeld dat het nieuwe plan zal uitstralen. Echter, het vervangen
van deze bankjes door nieuwe zou niet duurzaam zijn en past niet bij de
kostenbesparende gedachte in dit krimpgebied. Daarom zullen er op de plekken
waar nieuwe bankjes bijgeplaatst worden, bankjes gekozen worden die overeen
komen in vormentaal, maar een warmere uitstraling hebben. In de loop van de
tijd zouden de stalen banken ook door deze variant vervangen kunnen worden.
Wat verlichting betreft zullen er rondstralende straatlantaarns gebruikt worden.
In figuur 155 is een vrij klassieke variant afgebeeld, in de situatie worden er
modernere armaturen gebruikt, met LED lampen er in.
Het regenwater zal via de bestaande roosters en putten op straat afgevoerd
worden.

21.4.2 Financiele aspecten ontwerp Hengelo
Uitgaande van het feit dat wanneer het inwonersaantal in een gemeente afneemt,
het budget binnen de gemeente ook afneemt, is de financiele haalbaarheid van
het ontwerp erg van belang.
Op 23 december 2012 werd in het dagblad De Gelderlander bekend gemaakt dat
de Gemeente Bronckhorst 1,3 miljoen euro krijgt voor het centrum van Hengelo.
Het gaat om vijf ton van de provincie en om ruim acht ton dat via het Regiocontract
Achterhoek vrij komt. Het is de bedoeling dat het centrum compacter wordt, er
nieuwe winkelruimte komt en twaalf sociale huurappartementen worden gebouwd.
Verder bouwt de Albert Heijn er een nieuwe supermarkt en komt er in het oudste
deel van het voormalige gemeentehuis een horecabedrijf. Het nieuwe gedeelte
van het voormalige gemeentehuis is onlangs gesloopt (De Gelderlander, 2012).
Dit geld is beschikbaar gekomen voor de huidige plannen die de Gemeente
Bronckhorst voor het centrum van Hengelo heeft. De plannen zijn in dit ontwerp
mee genomen en voor een groot deel aangepast. Omdat de plannen in dit
ontwerp veranderd zijn, zal deze investering niet zomaar onveranderd gedaan
worden door de Provincie Gelderland en via het Regiocontract Achterhoek. Er zal
een nieuwe begroting opgesteld moeten worden. In het nieuwe ontwerp zullen de
kosten naar alle waarschijnlijkheid anders uitvallen. De nieuwe supermarkt en de
sociale huurappartementen zitten in ieder geval nog in het plan. Verder gaat het
vooral over herbestemming in de huidige situatie.
Naast deze financiële steun wordt er uiteraard bewust met de begroting voor
dit ontwerp omgegaan. Recentelijk is de openbare ruimte in het centrum al
aangepast en deze bestrating zal dus ook overgenomen worden in het nieuwe
plan. Daarnaast zijn ook het meubilair en de verlichting vervangen. Hierbij wordt
ook aangesloten. Zoals in de materialisering is aangegeven zullen deze niet
vervangen maar aangevuld worden.
De kosten voor de ingrepen die ook op een hoger schaalniveau van groot
belang zijn zullen niet alleen terecht komen op de schouders van de Gemeente
Bronckhorst. De kosten voor bijvoorbeeld de nieuwe busroute zullen ook met het
vervoerdersbedrijf en met andere gemeenten gedeeld worden. Hierbij wordt het
belang van gemeentelijke samenwerking waarbij de Provincie Gelderland toeziet
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op de financiele en juridische aspecten nogmaals benadrukt.
21.4.3 Randvoorwaarden ontwerp Hengelo
Voor het ontwerp voor Hengelo gelden een aantal randvoorwaarden die essentieel
zijn voor dit ontwerp binnen een krimpsituatie. Deze randvoorwaarden zijn
belangrijk bij het behouden van leefbaarheid in Hengelo, maar komen zijn ook
belangrijk om het ontwerp voor Netwerkstad Achterhoek te kunnen realiseren.
- Inzetten op herbestemming van leegstaande panden in plaats van het nieuw
bouwen.
- De mogelijkheden benutten om na sloop de ruimte terug te geven aan de
groenstructuur in het gebied (zie ook de paragraaf over leegstand, pagina 204).
- Aansluiten bij de vraag op de woningmarkt, daarbij rekening houden met flexibele
woningbouw voor meerdere generaties.
- Looproutes van OV verbinding met basisscholen veilig en zichtbaar.
- Voldoende parkeerplaatsen aan de rand van het centrum (centrum moet goed
bereikbaar zijn voor mensen uit het buitengebied).
- De OV haltes moeten binnen loopafstand van de dagelijkse voorzieningen liggen.
- Overgang wandelgebied en straat toegankelijk houden voor ouderen en
invaliden. Voorgestelde overgang tussen deze bestrating aannemen.
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Conclusie

22. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN
22.1 Inleiding
In dit onderzoek is verkend onder welke condities het planningsconcept van
de netwerkstad ingezet kan worden om de Achterhoek leefbaar te houden. De
doelstelling die voorafgaand is gesteld luidt “het behouden van de leefbaarheid
in regionale krimpgebieden in Nederland door middel van het inzetten van het
concept Netwerkstad”.
Naar aanleiding van de conclusies verworven door middel van literatuuronderzoek,
interviews met betrokkenen, twee case studies en analyse van het plangebied,
wordt in paragraaf 22.3 antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag.
Deze luidt als volgt:

Onder welke condities kan het planningsconcept van de
‘netwerkstad’ ingezet worden om de Achterhoek leefbaar te
houden?
De vraag is ontbonden in de volgende deelvragen, die stuk voor stuk beantwoord
zullen worden:
1. In hoeverre is het planningsconcept van de netwerkstad van Dupuy bruikbaar
als planingsinstrument om de krimpproblematiek in regionale gebieden te
verminderen?
2. Wat zijn de lessen die getrokken kunnen worden ten aanzien van bestaande
samenwerkingsverbanden in regionale krimp-, en anticipeergebieden in
Nederland?
3. Wat zijn de lessen die getrokken kunnen worden ten aanzien van bestaande
methodes om regionale krimpgebieden leefbaar te houden binnen de thema’s
woningmarkt, leefomgeving en voorzieningen?
4. Welke ontwikkelingen doen zich momenteel voor in de Achterhoek?
Vervolgens worden in paragraaf 22.4 op basis van de conclusies aanbevelingen
gedaan voor vervolgonderzoek. Daarna volgen een evaluatie en een reflectie.
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22.2 Resultaten
Om de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoorden zijn er deelvragen opgesteld,
deze zullen voorafgaand aan de centrale conclusie beantwoord worden.
1. In hoeverre is het planningsconcept van de netwerkstad van Dupuy bruikbaar
als planingsinstrument om de krimpproblematiek in regionale gebieden te
verminderen?
De vraag is beantwoord door middel van literatuuronderzoek, waarbij Dupuy
(2008) de belangrijkste bron vormt. Het planningsconcept van de netwerkstad
stelt onder andere dat een (stedelijk) netwerk beter functioneert wanneer
knooppunten elkaar aanvullen en wanneer knooppunten meervoudig met elkaar
verbonden worden. Dit aspect van complementariteit binnen de netwerkstad is
een interessante link naar het idee dat gemeenten elkaar zouden gaan moeten
aanvullen in de regionale krimpgebieden. Het netwerkconcept bestaat uit 3 lagen:
het technisch netwerk (laag 1), het netwerk van productie en consumptie (laag 2)
en netwerk van huishoudens (laag 3).
Omdat het leefbaarheidsvraagstuk in regionale krimpgebieden gaat om de
mogelijkheden en kansen van de mensen die daar wonen heeft laag 3 uit Dupuy’s
model de meeste prioriteit in relatie tot het verminderen van de krimpproblematiek.
Laag 1 en 2 zijn daarbij wel van essentieel belang om het netwerk van de
huishoudens mogelijk te kunnen maken.
In de derde laag, het netwerk van huishoudens, van het netwerkconcept van
Dupuy (2008) staat de mens centraal. Het gaat om de stedenbouwkundige
opgave die samenhangt met de sociale aspecten van de krimpproblematiek.
Door gevolgen van de krimpproblematiek vallen de grenzen van gebruik (van
bijvoorbeeld specifieke voorzieningen) binnen een gebied niet meer samen met
de bestuurlijke grenzen. ‘Soft planning’ houdt in dat flexibiliteit in bestuursgrenzen
aan wordt genomen om gebruiksgrenzen beter te respecteren. ‘Soft planning’
is op bestuurlijk niveau essentieel om het concept netwerkstad in te kunnen
voeren op verschillende schaalniveaus. Voor bestuurders zal eerst een radicale
beleidsverandering plaats moeten vinden anders kan ‘soft planning’ niet
plaatsvinden.
In de tweede laag, het netwerk van productie en consumptie, spelen die
verschillende schaalniveaus ook een belangrijke rol. Het schaalniveau heeft immers
te maken met het type voorziening en met de behoefte aan nabijheid van actoren.
Door de knooppunten verschillende thema’s te geven en daaraan de functies
te voorzieningen zal er geen concurrentie meer nodig zijn tussen gemeenten.
Economische heroriëntatie zal plaats kunnen vinden voor niet-grondgebonden
bedrijven door zich aan de knooppunten te koppelen.
De eerste laag, het technisch netwerk is essentieel om de andere lagen te laten
functioneren. Deze laag moet immers zo flexibel zijn dat aan de veranderende
behoeften van actoren voldaan kan worden. Hoe meer technische verbindingen
per knooppunt, hoe sterker en flexibeler het netwerk is.
Concluderend wordt gesteld dat de problematiek in regionale krimpgebieden
verminderd kan worden door de netwerkstad als planningsinstrument te gebruiken.
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Dit concept kan op verschillende schaalniveaus nieuwe kansen en mogelijkheden
bieden voor actoren in het gebied. Door op regionaal schaalniveau te gaan denken
en daarbij uit te gaan van het feit dat niet alle kernen alle voorzieningen meer
hebben, maar dat deze per knooppunt geclusterd kunnen worden, hoeft er niet
meer geconcurreerd te worden tussen gemeenten. Essentiële randvoorwaarde
voor het invoeren van de netwerkstad als planningsinstrument is de combinatie
met ‘soft planning’. Het is essentieel voor de bruikbaarheid van het concept
dat er op bestuurlijk niveau niet meer wordt vastgehouden aan de strakke
gebiedsgrenzen maar dat hierin een zekere flexibiliteit wordt ingebouwd. De focus
bij gemeenten kan zo veel meer liggen op het creëren van kansen voor bewoners
dan op concurrentie en daarmee kan de krimpproblematiek afnemen.

2. Wat zijn de lessen die getrokken kunnen worden ten aanzien van bestaande
samenwerkingsverbanden in regionale krimp-, en anticipeergebieden in
Nederland?
Door middel van casestudy onderzoek heeft de beantwoording van deze subvraag
plaatsgevonden en zijn de volgende drie belangrijkste lessen getrokken:
Bestuurlijke samenwerking door gemeenten noodzakelijk, maar niet gemakkelijk
In de twee cases (Parkstad Limburg en Regio West-Brabant) zijn de bestuurlijke
samenwerkingen tussen de gemeenten onderzocht. Wat hieruit naar voren kwam
is dat er wel samenwerking plaats vindt, maar dat juridische en financiele middelen
bij een dergelijke samenwerking ontbreken. Er zal een radicale beleidsverandering
moeten plaatsvinden. Voor het leefbaar houden van een regionaal krimp (of
anticipeer) gebied wordt een fusie van een aantal gemeenten geprefereerd. De
fusie van gemeenten is een proces dat wel 10 jaar zou kunnen gaan duren, maar
tot die tijd moet er een regionaal bestuur komen die samen afspraken maakt over
het beleid voor het gehele gebied. Er ligt een rol voor de provincie om te zorgen
dat alle gemeenten zich aan de gemaakte afspraken houden.
Bewustwording & urgentie ontbreekt
De tweede les die geleerd is, is dat bewustwording en urgentie van de (toekomstige)
krimpproblematiek nog ontbreekt in de cases. Bewustwording is een belangrijk
een onderdeel van het sturingsproces. Het is essentieel dat de urgentie van de
mogelijke gevolgen van demografische krimp bekend zijn bij bestuurders maar
ook bij inwoners. De urgentie dat er nu iets gedaan moet worden om grotere
problemen over een aantal jaren te voorkomen. Hiervoor is het belangrijk dat er
een goed scenario wordt geschetst over de mogelijkheden voor de toekomst
evenals de kosten en baten hiervan. Gebleken is dat wanneer er geen urgentie is
bij bijvoorbeeld de raadsleden in een gemeente, dan bestuurlijke samenwerking
ook niet mogelijk is.
Mixed scanning noodzakelijk
Tot slot kwam ook naar voren dat beleid van boven af opleggen niet werkt. Je hebt
participatie van bewoners nodig om demografische krimp te kunnen begeleiden.
Om het beleid vorm te geven is een aanpak nodig waarbij een combinatie tussen
top-down en bottom-up wordt gemaakt, mixed scanning. Zonder de inzet van
bestuurders samen met inwoners is het begeleiden van krimp niet mogelijk.
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3. Wat zijn de lessen die getrokken kunnen worden ten aanzien van bestaande
methodes om regionale krimpgebieden leefbaar te houden binnen de thema’s
woningmarkt, leefomgeving en voorzieningen?
De beantwoording van deze subvraag is wederom tot stand gekomen door middel
van casestudy onderzoek. De beantwoording bevat een aantal lessen die geleerd
kunnen worden vanuit de bestudeerde cases. Bij de totstandkoming van de
lessen is gebruikt gemaakt van een onderverdeling in drie leefbaarheidsthema’s:
woningmarkt, leefomgeving en voorzieningen. Deze thema’s komen voort uit de
koppeling van de zes dimensies van leefbaarheid met de ruimtelijke gevolgen van
krimp. Het overzicht van deze lessen zal ongetwijfeld een onvolledig overzicht zijn
van alle lessen die te leren zijn binnen deze thema’s. Het is een aardige indicatie
van wat er speelt in deze cases, maar tegelijkertijd een beperkte weergave in
verband met de hoeveelheid beschikbare onderzoekstijd.
Woningmarkt
• Woningbouwafspraken regionaal afstemmen.
• Leegstand van woningen leidt tot verloedering van het gebied.
Voorzieningen
• Werkvoorzieningen voor jonge hoogopgeleide mensen ontbreken vaak,
daarom trekken deze mensen weg uit het gebied.
• Kijk vooral naar de voorzieningen die al aanwezig zijn en probeer die met
kleine middelen te verbeteren/te behouden.
• Herbestemmen van gebouwen in plaats van nieuwbouw voor voorzieningen.
• Goede bereikbaarheid van voorzieningen is essentieel.
• Inzetten op kleine projecten om mensen te prikkelen initiatief te nemen.
• Het voortbestaan van basisscholen komt door demografische krimp onder
druk te staan.
• Zorg op afstand kan interessante mogelijkheden bieden.
Leefomgeving
• Leefbaarheid moet op de lage schaal en samen met inwoners aangepakt
worden (leef-verblijf niveau).
• Voor de openbare ruimte is functionaliteit en toegankelijkheid erg belangrijk,
zeker met op de vergrijzing.
• De leefbaarheid in de kleine kernen zal afnemen door het afnemen van het
aantal inwoners.
Concluderend kan er gesteld worden dat er een aantal lessen zijn die voor beide
cases gelden, maar dat eveneens elk gebied zijn eigen specifieke kenmerken heeft
met lokale problemen. De belangrijkste les die hieruit getrokken kan worden is dat
wat betreft leefbaarheid er een aantal algemene lessen te trekken zijn maar dat
vooral lokale kenmerken en problemen in ogenschouw genomen moeten worden
voor een volledig beeld en een werkbare aanpak. Leefbaarheidsproblematiek is
zeer plaats specifiek.

4. Welke ontwikkelingen doen zich momenteel voor in de Achterhoek?
Om deze vraag te beantwoorden is een ruimtelijke analyse van de Achterhoek
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gemaakt aan de hand van de leefbaarheidsaspecten. In een sterkte-zwakte
analyse (SWOT) werd aan het einde van deze analyse, een concluderende
samenvatting samengesteld. (zie figuur 158). Met betrekking tot het behouden
van de leefbaarheid zijn kansen als het aansluiten op het openbaar vervoer
buiten de regio en het aanpakken van de leegstand erg belangrijk. Er liggen ook
kansen in het sterke punt van dit gebied, het landschap. Dit zou extra toerisme
dat van buiten de Achterhoek naar dit gebied komt kunnen trekken. Daarnaast
zou er voor medische zorg in de toekomst samengewerkt kunnen worden met
Duitsland. De belangrijkste bedreigingen voor dit gebied zijn het wegtrekken van
mensen uit het gebied voor werk, de agrarische transities opgelegd door het Rijk
en het voortbestaan van onderwijs.
Naast het hoofddoel; krimpende en vergrijzende gebieden leefbaarhouden zijn de
kansen beschreven in deze SWOT zijn leidend geweest bij het opstellen van de
andere vier ontwerpdoelen:
- Bereikbaarheid voor het woon-werk verkeer verbeteren

STRENGTHS (intern)
Verschillende typen woonmilieus door verschillende
karakteristieken van

landschap

Culurele voorzieningen zijn geconcentreerd in de
steden
Veel Kulturhusen in buitengebied

Sterke verspreiding supermarkten,
concentraties in Zutphen, Doetinchem & Lochem
Steden liggen ieder in ander type landschap

Uitbreiden van locaties buitenpoliklinieken
in vergrijzende gebieden

Nieuwe kans aanpak van leegstand, meer

ruimte creëren voor het landschap

In Doetinchem zijn veel educatieve functies geclusterd

WEAKNESSES (intern)
In de gebieden die het sterkst vergrijzen zijn geen
stedelijke concentraties aanwezig
Vaak geen OV verbinding in kleine kernen

Slechte OV verbinding met hoger onderwijs

(Apeldoorn, Enschede slecht bereikbaar, enkel spoor
naar Arnhem)

Woon-werk verbinding Enschede en Apeldoorn te
langzaam

Weinig sterke knooppunten in sterk vergrijzende
gebieden
Sterke vergrijzing in niet-stedelijk gebied in combinatie

afname mobiliteit ouderen
Midden gebied Achterhoek geen verbinding
landschappelijke-, en toeristisch netwerk

Concurrentie tussen gemeenten binnen Achterhoek
Nabijheid werkgelegenheid in omgeving
Achterhoek

Winterswijk beter aansluiten met buitengebied
Door goede verbindingen: aantrekkelijk om in de
Achterhoek groen te wonen en te werken buiten de
regio
Samenwerken ziekenhuizen in Bocholt & Emmerich

Gevolg krimp: Voortbestaan
VO/basisonderwijs komt onder druk te staan in
Berkelland, Bronckhorst & Montferland
Gevolg krimp: Voorzieningen (winkels) kom en
onder druk te staan in Berkelland, Bronckhorst &
Montferland

Hoger onderwijs alleen buiten de Achterhoek
Mensen trekken weg voor werk (weinig

Agrarische transitie combineren met zorgvraag

werkgelegenheid en verbinding te langzaam)

Aantrekken van toerisme vanuit buiten de
Achterhoek door versterken landschap

landschap

Agrarische transitie bedreigt voortbestaan

Geen gelijke wet en regelgeving aan beide kanten
van de grens (Duitsland-Nederland)

OPPORTUNITIES (extern)
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Figuur 158
SWOT Achterhoek
(Auteur, 2012)

- De kwaliteit van het landschap op peil houden
- Toerisme aantrekken
- Meer verbindingen met Duitsland leggen

22.3 Conclusie
De hoofdonderzoeksvraag van dit afstudeeronderzoek naar het inzetten van de
netwerkstad in regionale krimpgebieden luidt:
“Onder welke condities kan het planningsconcept van de ‘netwerkstad’ ingezet
worden om de Achterhoek leefbaar te houden?”
Uit literatuurstudie, 2 casestudies en een ruimtelijke analyse van de Achterhoek
zijn de condities geformuleerd waaronder het planningsconcept netwerkstad
ingezet kan worden in regionale krimpgebieden in Nederland. Deze condities
zullen hieronder toe worden gelicht en luiden als volgt: vergaande bestuurlijke
samenwerking, toepassen van soft planning, toepassen van mixed scanning,
creëren van bewustwording en urgentie en het in ogenschouw nemen van de
specifieke lokale situatie.
Vergaande bestuurlijke samenwerking
De krimpproblematiek zal op regionaal schaalniveau opgepakt moeten worden,
hiervoor zal een radicale beleidsverandering plaats moeten vinden. Een fusie van
een aantal gemeenten wordt hierin geprefereerd.
Gebruik van soft planning
Door gevolgen van de krimpproblematiek vallen de grenzen van gebruik (van
bijvoorbeeld specifieke voorzieningen) binnen een gebied niet meer samen met
de bestuurlijke grenzen. ‘Soft planning’ houdt in dat flexibiliteit in bestuursgrenzen
aan wordt genomen om gebruiksgrenzen beter te respecteren. ‘Soft planning’ is
op bestuurlijk niveau essentieel om het concept netwerkstad in te kunnen voeren
op verschillende schaalniveaus.
Gebruik van mixed scanning
Om het beleid vorm te geven is een aanpak nodig waarbij een combinatie tussen
top-down en bottom-up wordt gemaakt, mixed scanning. Zonder de inzet van
bestuurders samen met inwoners is het begeleiden van krimp niet mogelijk.
Creëren van bewustwording en urgentie
Het is essentieel dat de urgentie van de mogelijke gevolgen van demografische
krimp bekend zijn bij bestuurders maar ook bij inwoners. De urgentie dat er nu iets
gedaan moet worden om grotere problemen over een aantal jaren te voorkomen.
Hiervoor is het belangrijk dat er een goed scenario wordt geschetst over de
mogelijkheden voor de toekomst evenals de kosten en baten hiervan.
In ogenschouw nemen van de specifieke lokale situatie
In dit onderzoek en ontwerp was de Achterhoek een case. Concluderend kan
er gezegd worden dat het planningsconcept Netwerkstad toegepast kan
worden op regionale krimpgebieden in Nederland die kampen met vergelijkende
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demografische processen als in de Achterhoek gaande zijn. Echter moet ook
geconcludeerd worden dat er altijd specifieke factoren mee spelen die de
ruimtelijke-, en sturingscondities mede bepalen. Het planningsconcept kan dus
toegepast worden op regionale gebieden in Nederland, maar er blijft altijd analyse
nodig van de specifieke locatie om de stedenbouwkundige opgave volledig te
kunnen formuleren.
De genoemde condities gelden voor het inzetten van de netwerkstad in regionale
krimpgebieden. In dit afstudeeronderzoek is de netwerkstad specifiek ingezet op
de leefbaarheid in de Achterhoek te behouden. Daarom zijn er na aanleiding van
een uitgebreide analyse van dit gebied zijn de volgende ontwerpdoelen voor het
strategische plan voor de Achterhoek opgesteld:
Hoofdontwerpdoel:
- Kimpende en vergrijzende gebieden leefbaar houden
Overige ontwerpdoelen:
- Bereikbaarheid voor het woon-werk verkeer verbeteren
- De kwaliteit van het landschap op peil houden
- Toerisme aantrekken
- Meer verbindingen met Duitsland leggen
De uitkomsten van dit onderzoek, het strategisch plan en de condities waaronder
het planningsconcept toegepast kan worden in regionale krimpgebieden, dragen
bij aan de algemene kennis over demografische krimp in Nederland. Ook draagt
dit bij aan kennis over de betekenis van demografische veranderingen specifiek
voor de Achterhoek. Dat er kansen en mogelijkheden zijn voor de toekomst van
dit gebied.
Samenvattend is de conclusie van dit afstudeerproject dat het mogelijk is
om de Achterhoek leefbaar te houden door middel van het inzetten van het
planningsconcept Netwerkstad onder de bovengenoemde condities en door het
nastreven van de genoemde ontwerpdoelen.
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22.4 Aanbevelingen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de aanbevelingen voor het gebruik van
het planningsconcept Netwerkstad in regionale krimpgebieden. Eveneens wordt
ingegaan op de aanbevelingen die voor een eventueel vervolgonderzoek van
belang zijn.
22.3.1 Gebruik van planningsconcept Netwerkstad in regionale krimpgebieden
In dit afstudeerproject is het planningsconcept Netwerkstad toegepast op de
Achterhoek. Zoals ook in de conclusie is geschreven kan het planningsconcept
toegepast worden op regionale gebieden die kampen met de vergelijkende
demografische processen, als die in de Achterhoek. Hieronder volgen de
aanbevelingen die van belang zijn bij het toepassen van de Netwerkstad.
Doelstelling duidelijk maken
Urgentie van de krimpproblematiek is erg belangrijk om resultaat te kunnen
boeken. Het gaat niet alleen om urgentie bij bestuurders maar ook urgentie
bij bewoners. Daarom is het essentieel om de doelstelling van de plannen al
vroeg in het proces duidelijk te maken. Dit kan bewerkstelligd worden door een
fotoreportage van de fysieke gevolgen van demografische krimp te maken. De
nadruk moet liggen op het feit dat het gaat om de toekomst van de bewoners
en dat men daar zelf onderdeel van kan zijn. Om vanuit onderaf (bottom-up) ook
een goed ontwikkelingsproces door te maken is urgentie bij bewoners van groot
belang. Ook is het belangrijk dat het zogeheten “groeidenken” en “wensdenken”
verandert. De focus moet liggen bij de leefbaarheid van de huidige bewoners van
het gebied.
Flexibiliteit in planning
Voor het strategisch plan dat voor de Achterhoek in dit afstudeerproject is
gemaakt, is een prognose van de inwonersaantallen gebruikt. Daarbij is het
belangrijk dat er enige flexibiliteit ingebouwd wordt om dat je afhankelijk bent van
verschillende factoren. Wanneer er nu plannen worden gemaakt gebaseerd op de
vergrijzing, zijn die niet meer relevant over ongeveer 30 jaar. Daarnaast is het niet
bekend hoe bijvoorbeeld de economie zich ontwikkeld. Het is daarom belangrijk
om de plannen flexibel te maken en meerdere opties in het plan mee te nemen.
Fusie van gemeenten
Voor een goede regionale samenwerking is een fusie van de betreffende gementen
aan te raden. In de praktijk is gebleken dat een goede samenwerking wordt
bemoeilijkt door het ontbreken van financiele en juridische middelen. Een fusie
van gemeenten is een proces dat lang duurt, dus een tijdelijke samenwerking kan
daaraan vooraf gaan.
Heldere financiële (kosten & baten) verdeling
Uit de casestudie is gebleken dat wanneer het gaat over de kosten en baten
van de projecten die gerealiseerd worden binnen de samenwerking tussen
gemeenten, het vaak mis gaat. Wanneer het planningsconcept Netwerkstad toe
wordt gepast zullen niet alle dorpen en steden dezelfde functies en voorzieningen
hebben. Dat betekent dat er soms door andere gemeenten geïnvesteerd gaat
worden in bijvoorbeeld een schouwburg die niet in eigen gemeente komt te staan.
Voor dit soort plannen is het essentieel dat er een helder financieel plan wordt
opgesteld waarbij kosten en baten verdeeld worden.
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Provincie betrekken bij samenwerking gemeenten
Gemeenten zullen binnen een samenwerkingsverband zich aan de gemaakte
afspraken moeten houden. Wat de samenwerking bemoeilijkt is dat de juridische
en financiele middelen niet vastgelegd zijn. De provincie zou hierin een rol kunnen
spelen. Door in te grijpen wanneer deze samenwerking niet goed verloopt. Zij
staat immers boven de gemeenten en hebben de bevoegdheid om in te grijpen.

22.3.2 Vervolgonderzoek
Dit onderzoek ging specifiek over de bijdrage van het planningsconcept
Netwerkstad aan de leefbaarheid in regionale krimpgebieden in Nederland.
In dit onderzoek is ingegaan op de Netwerkstad, vooral beschreven door Dupuy.
In de literatuur is er meer te vinden over het netwerkdenken in de stedebouw.
Door deze literatuur en literatuur van andere schrijvers verder te bestuderen kan
de netwerkgedachte in krimpgebieden nog verder aangescherpt worden. Daarbij
kan ook meer gekeken worden naar de invulling van knooppunten. Wat een
knooppunt precies nodig heeft om een knooppunt te blijven. En ook wanneer de
situatie zover is dat het knooppunt opgeheven zal worden.
Een aanbeveling is ook om meer onderzoek naar het plangebied de Achterhoek
te doen. Vanwege de korte tijdsduur van onderzoek was er geen mogelijkheid
om meer (empirisch) onderzoek te doen naar de demografische cijfers per dorp.
Er zijn in dit onderzoek maar een aantal dorpen bij wijze van voorbeeld nader
bestudeerd. Wanneer dit voor de gehele Achterhoek mogelijk zou zijn zou dit de
inrichting van de Netwerkstad Achterhoek nog specifieker kunnen bepalen.
Het casestudy onderzoek kan uitgebreider aangepakt worden, ook gebieden in
Groningen en Zeeland kunnen hierin meegenomen worden om een vollediger
beeld te krijgen van krimpgebieden in Nederland. Het casestudy onderzoek is,
achteraf gebleken, vooral ter oriëntatie nuttig geweest. Wanneer er andere cases
onderzocht gaan worden wordt aangeraden een duidelijk kader en doel te stellen.
Ook kan er ook naar het buitenland gekeken worden naar geschikte cases
om te onderzoeken. In Frankrijk en Duitsland is er momenteel ook sprake van
demografische krimp. Deze landen hebben al een langere tijd te maken met
krimpproblematiek. Daarbij is het wel belangrijk om sociale en economische
factoren die in de case gebieden spelen vergelijkbaar zijn met de situatie in
Nederland. Of de onderzoeker moet zich bewust zijn van het verschil in context.
In het literatuuronderzoek en het casestudyonderzoek is de rol van ICT al
even aan bod gekomen. In het strategisch plan voor de Achterhoek komt het
glasvezelnetwerk ook aan bod. Maar in een vervolgonderzoek kan de rol van ICT
in regionale krimpgebieden nog beter onderzocht worden. Hier ligt immers een
kans, zeker met de ontwikkelingen die in de toekomst op dit gebied nog worden
gemaakt.

Figuur 159
Impressie centrum
Hengelo (auteur, 2012)
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23. REFLECTIE OP HET ONTWERP
De evaluatie is een onderdeel van het ontwerpproces. Het betreft een terugkoppeling
die gemaakt wordt met het methodologisch kader van het afstudeerproject. De
mate van beantwoording van de onderzoeksvragen, het onderzoekskader voor
het ontwerp, de visie & strategie en tot slot de ruimtelijke ingrepen zullen in dit
hoofdstuk aan bod komen.
In de conclusie zijn de antwoorden op de verschillende deelvragen aan bod
gekomen. De vier onderzoeksvragen hebben een basis geleverd voor het
onderzoekskader voor het ontwerp.
1. In hoeverre is het planningsconcept van de netwerkstad van Dupuy bruikbaar
als planingsinstrument om de krimpproblematiek in regionale gebieden te
verminderen?
De eerste vraag over het planningsconcept heeft een schema opgeleverd waarin
de aspecten genoemd zijn de vanuit de netwerkstad gebruikt kunnen worden
in een regionaal krimp gebied. Per laag is aangegeven wat de theorie van de
Netwerkstad kan betekenen. Hierin is vooral de conditie van het toepassen van
vergaande bestuurlijke samenwerking en het toepassen van ‘soft planning’ naar
voren gekomen.
2. Wat zijn de lessen die getrokken kunnen worden ten aanzien van bestaande
samenwerkingsverbanden in regionale krimp-, en anticipeergebieden in
Nederland?
Deze vraag is beantwoord met een lijstje aan verschillende aandachtspunten
wat betreft de sturingsaanpak in krimpgebieden. Voor de beantwoording van
deze vraag zijn een twee interviews per case gedaan en zijn er plannen van deze
gebieden bekeken. Voornamelijk uit de ervaringen van de betrokken personen
zijn lessen te trekken, uit de geschreven stukken is dat lastiger te beoordelen.
Voor een vollediger beeld is het noodzakelijk om meer interviews te doen en ook
meerdere gebieden te onderzoeken. Dit was in verband met de tijd niet mogelijk.
Dit onderzoek heeft bijgedragen aan het formuleren van de condities; gebruik van
mixed scanning en creëren van bewustwording en urgentie.
3. Wat zijn de lessen die getrokken kunnen worden ten aanzien van bestaande
methodes om regionale krimpgebieden leefbaar te houden binnen de thema’s
woningmarkt, leefomgeving en voorzieningen?
De structuur voor het onderzoeken van de inrichtingsopgave binnen de cases is
niet direct aan het begin vastgesteld. Het was even zoeken naar de juiste vorm,
uiteindelijk is ervoor gekozen om binnen de leefbaarheidsthema’s de cases te
onderzoeken. Omdat dit niet direct bekend was is er tijd verloren gegaan en
is er niet altijd efficiënt gewerkt. Toen uiteindelijk de juiste methode gevonden
was, bleek dit ook een goed startpunt voor de structuur voor de beantwoording
van subvraag 4. Het is gebleken dat het lastig is om aan de juiste en volledige
informatie te komen om voor beide cases een volledige beantwoording binnen
de thema’s te kunnen geven. Vanuit de beantwoording van deze vraag is er
sterk naar voren gekomen dat er verschillen zitten in de cases bij de aanpak van
leefbaarheid en dat het dus erg relevant is om analyse te doen naar de specifieke
lokale kenmerken. Dit is dus ook een van de condities.
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4. Welke ontwikkelingen doen zich momenteel voor in de Achterhoek?
De definitie van het begrip leefbaarheid heeft voor een structuur gezorgd binnen
de analyse van de Achterhoek (en de casestudyonderzoeken). Deze analyse heeft
geleid tot het beantwoorden van de subonderzoeksvragen. Het resultaat van
deze analyse is niet alleen de demografische ontwikkelingen in dit gebied, maar
formuleert ook de stedebouwkundige opgave in dit gebied.
De resultaten van onderzoeken aan de hand van de subvragen hebben
verschillende rollen in het ontwerpproces. De eerste vraag zorgt vooral voor
een algemeen denkkader (gedachte van de Netwerkstad) dat tijdens het gehele
onderzoeks-, en ontwerpproces terugkomt. De tweede geeft een basis voor een
plan voor het samenwerkingsverband tussen de gemeenten. Achteraf blijkt dat
het casestudy onderzoek van subvraag 3 voornamlijk heeft gediend ter oriëntatie
op de krimpproblematiek en mogelijke oplossingen een dergelijk gebied. De vierde
deelvraag heeft geleid tot de specifieke ontwerpopgave voor de Achterhoek.
Aan de hand van de beantwoording van de subvragen zijn de condities die nodig
zijn om de netwerkstad in te zetten bij het behouden van de leefbaarheid in regionale
krimpgebieden opgesteld. Deze condities, vergaande bestuurlijke samenwerking,
toepassen van soft planning, toepassen van mixed scanning, creëren van
bewustwording en urgentie en het in ogenschouw nemen van de specifieke lokale
situatie, hebben bijgedragen aan het behalen van de hoofddoelstelling van dit
afstudeeronderzoek.
Om het planningsconcept van de netwerkstad onder deze conditie in te kunnen
zetten in de Achterhoek zijn de volgende ontwerpdoelen geformuleerd:
- Krimpende en vergrijzende gebieden leefbaar houden
- Bereikbaarheid woon-werk verkeer verbeteren
- De kwaliteit van het landschap op peil houden
- Toerisme aantrekken
- Meer verbindingen met Duitsland leggen
De ontwerpdoelen zijn consistent mee genomen door alle uitwerkte schalen
heen. Er is per schaal een concrete invulling aan te geven. Om een voorbeeld te
geven wordt de bereikbaarheid van het woon-werk verkeer verbetert door de op
de schaal van de Achterhoek een nieuwe snelweg aan te leggen, op de schaal
van de regio een extra busbaan aan te leggen en op de dorpsschaal een extra
busroute door het dorp aan te leggen in Hengelo.
De extra verbinden met Duitsland zijn in het ontwerp het minst uitgebreid
uitgewerkt, op de lagere schalen komen deze verbindingen minder aan bod. Dit
zou in de toekomst nog uitgebreider uitgewerkt kunnen worden.
De deelvragen die achteraf leidend zijn gebleken voor het opstellen van de
ontwerpdoelen zijn de eerste en de laatste. Aan deze twee vragen is in verhouding
met de tweede en de derde ook meer tijd besteed. In een volgend onderzoek
zou voor de casestudy onderzoeken een nog specifieker doel gesteld kunnen
worden. Op deze manier kan het effectiever zijn. De kanttekening moet hierbij
gemaakt worden dat deze twee subvragen voor een goede oriëntatie in de huidige
problematiek hebben gediend.
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24. REFLECTIE OP HET AFSTUDEERPROJECT
In dit hoofdstuk zal er gereflecteerd worden op dit afstudeerproject. In de indeling
is een onderscheid gemaakt tussen proces, inhoud en een persoonlijke reflectie.
De verschillende aspecten die in de afstudeer handleiding vermeld zijn zullen
binnen deze indeling meegenomen worden.
Proces
In dit onderzoek is er in het eerste deel voornamelijk onderzoek gedaan naar
het probleemgebied. De aanleiding van het onderzoek, het thema demografische
krimp is in beeld gebracht en nader gedefinieerd. Daarbij is er ook ingegaan op het
begrip leefbaarheid en de oorzaken en gevolgen van krimp. Omdat demografische
krimp een thema is dat al veel beschreven was, werd de oriëntatie breed ingezet.
Snel kwam ik er achter dat een focus nodig was om informatie te filteren en een
onderzoeksvoorstel te schrijven. Door verder in te gaan op de problematiek van
de concurrentie tussen krimpgemeenten was een focus gemaakt. Daaruit volgde
logischerwijs de koppeling met het planningsconcept netwerkstad. Hier is een
literatuuronderzoek naar gedaan en is een paper over geschreven.
Daarna is gestart met analyse onderzoek van de Achterhoek. Dit type onderzoek
in combinatie met eerdere conclusies uit het literatuuronderzoek hebben de
ontwerpdoelen opgeleverd. Hierna is het ontwerpproces gestart. Aan de hand
van de ontwerpdoelen zijn de eerste schetsen gemaakt. De ontwerpstappen
worden onderbouwd door deze (bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe snelweg)
iedere keer weer te valideren met de oorspronkelijke ontwerpdoelen. Wanneer
deze niet aan de ontwerpdoelen voldeden werden de stappen aangepast en
de verschillende alternatieven opnieuw afgewogen. Het was prettig dat er
voldoende tijd ingepland was voor het literatuuronderzoek, casestudy onderzoek
en de analyse. Zo konden de ontwerpdoelen goed onderbouwd worden en die
zekerheid heb ik als prettig ervaren.
Niet alleen de ontwerpstappen werden gevalideerd, maar ook de ontwerpdoelen
zelf. Deze kwamen voort uit analyseonderzoek en een literatuurstudie. Maar werden
eveneens getest door ze toe te passen op een ontwerp voor de Achterhoek. Deze
werden door het ontwerpproces heen ook aangescherpt.
Wat ik als valkuil heb ervaren is dat het gemakkelijk is om te lang in het analyse
onderzoek te blijven hangen. Het feit dat je altijd nog meer kan analyseren en
je alles wilt uitzoeken kan een belemmering worden. Er moet altijd de afweging
gemaakt worden of meer analyse onderzoek past in de tijdsplanning die is
opgesteld voor het ontwerpproces. De tijdsplanning moet daarom gedurende het
proces scherp in de gaten gehouden worden.
Inhoud
Dit afstudeerproject gaat over het inzetten van het planningsconcept Netwerkstad
om de leefbaarheid in regionale krimpgebieden te behouden. Hierbij worden de
inrichtingsopgave en de sturingsopgave uiteengezet. Er zijn veel gevallen bekend
waarbij demografische krimp, afname van de leefbaarheid tot gevolg heeft. Juist
in dit ontwerp heb ik geprobeerd deze leefbaarheid te behouden en daarbij sociale
en economische kansen voor burgers te creëren. Naast deze krimpopgave, is ook
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getracht de fysieke stedenbouwkundige opgave in de Achterhoek aan te pakken
door ingrepen te doen in het bijvoorbeeld het landschap en de openbare ruimte
in het centrum van Hengelo.
In het casestudy onderzoek dat heeft plaatsgevonden, zijn twee cases bestudeerd.
Vanwegen de tijd is het helaas niet mogelijk geweest om meerdere cases te
onderzoeken en dieper in te gaan op de genoemde cases. Hier kan namelijk
meer uitgehaald worden. Achteraf gezien heeft de informatie die nu is verkregen
door het bestuderen van plannen en de interviews voornamelijk ter oriëntatie en
verkenning gediend. Door een grondiger casestudy onderzoektie doen kan er
meer informatie verkregen worden.
Om het planningsconcept van de Netwerkstad toe te kunnen passen is een
strategisch plan (inclusief fasering) ontworpen waarbij de bestuurlijke kant ook is
belicht. Daarbij heeft begeleiding tijdens mijn stage bij Atelier Rijksbouwmeester
een bepalende rol gespeeld. Hierdoor heb ik veel meer inzicht gekregen in de
bestuurlijke kant van een ruimtelijke opgave. Participatie van de burgers en
bestuurders is voor het slagen van een dergelijk project van groot belang.
Het gaat dus om stedelijke vernieuwing waarbij de Acherhoek de ontwerplocatie
is. Dit valt binnen de Europese context van de afstudeerstudio. Zeker omdat
demografische krimp een thema is dat niet alleen in Nederland voorkomt. In
landen als Duitsland en Frankrijk komt dit demografische verschijnsel ook voor.
De uitkomst van het ontwerp is niet een op een te kopiëren en te gebruiken in
deze landen omdat het wel in een typische Nederlandse context onderzocht is.
Zoals in de beschrijving behorend bij deze studie (Urban regeneration in the
European context) staat geschreven is het onderzoek en ontwerp binnen deze
studio gebaseerd op methodes van publieke interventies, stedenbouwkundig
ontwerp, duurzame ontwikkeling, monumentenzorg en strategische planning dat
bijdraagt aan stedenbouwkundige vernieuwing.
Dit zijn allemaal thema’s die ook gerelateerd aan dit afstudeerproject kunnen
worden. Binnen dit project is een strategisch plan gemaakt voor de Achterhoek en
daarbinnen een stedenbouwkundig ontwerp voor Hengelo en regio DoetinchemZutphen. Hierbij zijn publieke interventies gedaan, deze zijn onder andere terug te
vinden in het de plankaart van het centrum van Hengelo. Hier is onder andere de
openbare ruimte aangepakt en zijn gebouwen herbestemd. Monumentenzorg is
niet direct genoemd in dit ontwerpproject maar heeft wel degelijk relatie met het
plan. Herontwikkelen van bestaande bebouwing is in dit plan een belangrijk thema
en dit relateert aan de monumentenzorg in Nederland.
Demografische krimp is een onderwerp dat niet alleen relevant is voor het
wetenschappelijk debat over de stedenbouwkundige context. Zoals in het
hoofdstuk 3 (paragraaf 3.3) geschreven is heeft het ook gevolgen voor sociaalculturele en (regionaal) economische processen.
In de komende jaren krijgt een groot deel van Nederland te maken met de
gevolgen van demografische krimp. Het is ook algemeen bekend dat de gevolgen
van demografische krimp de leefbaarheid in deze gebieden kan beïnvloeden.
Aantasting van de leefbaarheid kan gezien worden als een sociaal probleem.
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Doordat in dit project gezocht is naar oplossingen om de leefbaarheid in regionale
krimpgebieden in Nederland te behouden, heeft dit niet alleen betekenis voor de
Achterhoek, maar ook voor een groter deel van Nederland.
Persoonlijke reflectie
Op persoonlijk vlak heb ik in dit jaar afstuderen erg veel geleerd. Om te beginnen
heb ik geleerd hoe ik mijn eigen onderzoek moet opzetten, wat de nodige structuur
hiervoor is en waar ik bruikbare literatuur kan vinden. Het is belangrijk om al in een
vroeg stadium een focus te leggen, omdat gezien de tijd niet alles onderzocht kan
worden.
Daarnaast heb ik veel geleerd van mijn stage bij Atelier Rijksbouwmeester. Ik
heb daar veel geleerd over processen binnen de overheid. Niet alleen binnen
het ministerie, maar ook binnen provincies en gemeenten. Ik heb door veel
deskundigen te spreken in korte tijd veel kennis op gedaan omtrent het onderwerp
krimp. Via mijn stage kon ik snel mensen bereiken die expert zijn op dit gebied.
Wat ik ook via mijn stage heb geleerd is dat het vak stedenbouw altijd samen
gaat met het sturingsvraagstuk. Zonder samenwerking met bestuurders komt de
inrichting van een gebied niet van de grond. De sturingsprocessen zijn processen
die soms heel moeizaam gaan. Binnen het Atelier Rijksbouwmeester heb ik gezien
hoe tactvol je het soms moet aanpakken om het juiste resultaat te bereiken.
Tijdens dit afstudeerproject heb ik ook geleerd waar mijn voorkeuren liggen
binnen de praktijk. Niet alleen zou ik graag met dit onderwerp verder gaan, maar
ook zou ik graag binnen of met de overheid samen werken. De manier waarop de
ruimtelijke opgave samengaat met een bestuurlijke opgave vind ik een uitdaging.
Voor ik aan dit afstudeerproject begon wist ik niet wat een conferentie paper
precies inhield, dit heb ik ook geleerd. Omdat het thema van de paper binnen het
onderzoek van dit afstudeerproject viel, paste het prima in de tijdsplanning en kon
ik hier voldoende aandacht aan besteden.

244

NETWERKSTAD IN REGIONALE KRIMPGEBIEDEN

Bijlagen

Figuur 160
Indicatoren leefbaarometer
(www.leefbarometer.nl,
2012)

BIJLAGE 1: LEEFBAAROMETER
In de Leefbaarometer is leefbaarheid gedefinieerd als ‘de mate waarin de
leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan
worden gesteld.’
Om te kunnen bepalen in hoeverre een bepaald gebied hieraan tegemoet komt, en
dus positief of negatief scoort op de Leefbaarometer, wordt gebruik gemaakt van
49 indicatoren (voornamelijk landelijke registraties) die zijn bepaald aan de hand
van uitvoerig onderzoek. De 49 indicatoren kunnen daarbij onderverdeeld worden
in 6 onderliggende leefbaarheidsdimensies (zie ook: “Wat zijn de onderliggende
dimensies”).
Het gaat daarbij om de volgende indicatoren en dimensies:
Indicator
1

Dominantie vrijstaande woningen

2

Dominantie tweekappers

3

Dominantie flats met meer dan 4 verdiepingen

4

Dominantie etagewoningen

5

Dominantie boerderijen en tuinderijen

6

Dominantie stedelijke statuswoningen

7

Dominantie suburbane statuswoningen

8

Dichtheid

9

Percentage sociale huurwoningen

Dimensie

Dimensie
Woningvoorraad

10 Dominantie 1940‐1959 bouw
11 Dominantie 1970‐1979 bouw
12 Dominantie vroegnaoorlogs (1945‐1960)
13 Dominantie vooroorlogse bouw (tot 1940)
14 Waarde verkochte huurwoningen
15 Aandeel sloop
16 Geluidsbelasting railverkeer
17 Geluidsbelasting totaal
18 Nabijheid groot water

Dimensie
Publieke ruimte

19 Groene ruimte tussen vroegnaoorlogse bouw
20 Water in de wijk
21 Uitzicht op binnenwater
22 Nabijheid supermarkt
23 Nabijheid bankfiliaal

Dimensie
Voorzieningen

24 Nabijheid groot winkelcentrum
25 Aandeel niet‐werkende werkzoekenden
26 Dominantie inkomens tot 2x modaal
27 Dominantie minimuminkomens
28 Dominantie inkomens meer dan 2x modaal

Dimensie
Bevolkingssamenstelling

29 Aandeel niet‐westerse allochtonen
30 Aandeel hoogopgeleiden
31 Dominantie middelbare paren zonder kinderen
32 Dominantie jonge paren zonder kinderen
33 Dominantie oudere paren zonder kinderen
34 Dominantie jong alleenstaand
35 Dominantie middelbaar alleenstaand

Dimensie
Sociale Samenhang

36 Aandeel ouderen
37 Aandeel gezinnen met kinderen
38 Homogeniteit gezinnen met oudere kinderen
39 Homogeniteit gezinnen met jonge kinderen
40 Dominantie eigenaar bewoners

246

NETWERKSTAD IN REGIONALE KRIMPGEBIEDEN

Figuur 161
COROP-gebieden (CBS,
2011)

BIJLAGE 2: COROP-GEBIEDEN
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BIJLAGE 3: VERSLAG GESPREK FEMKE VERWEST
Verslag gesprek Femke Verwest (Planbureau voor de leefomgeving)
15 mei 2012 11:15 uur
Dit verslag is door Femke Verwest nagekeken en gecorrigeerd.
Hieronder volgt een verslag van het gesprek met Femke Verwest in het kader van
mijn afstudeeronderzoek naar regionale krimpgebieden voor de TU Delft. Zij is
gepromoveerd op krimp en lokale overheidsstrategieën en schreef het proefschrift
met de titel Demographic decline and local government strategies – a study of
policy change in the Netherlands.
Centrum
Wat Verwest aangeeft is dat wanneer er geen duidelijk centrum is in een regionaal
gebied (bijvoorbeeld in Parkstad Limburg) dit moeilijkheden kan geven op
bestuurlijk niveau. Als er wel een centrum in het gebied is aangewezen dan is het
voor actoren gemakkelijker te accepteren dat bepaalde functies of voorzieningen
in het centrum terecht komen. Er hoeft minder gestreden te worden om
bepaalde dingen want het centrum heeft gewoon prioriteit. Wanneer het concept
Netwerkstad toegepast gaat worden (waarbij er juist geen duidelijk centrum is)
moeten de knooppunten bepaalde clusters zijn met een specifiek thema. Hierdoor
zal er weinig gediscussieerd hoeven worden over bepaalde voorzieningen en
is het duidelijk wie wat krijgt binnen het samenwerkingsverband. Ze noemt een
voorbeeld hiervan (aantal jaren geleden) in Zeeuws-Vlaanderen. Zie ook recent
voorbeeld uit Friesland zie blog van Ritske Dankert
Regionaal besturingsniveau
Krimp in regionale gebieden zou je moeten begeleiden op regionaal niveau. Dit
is vrij lastig om operationeel te maken. Er zijn twee vormen waar in zo’n geval
voor gekozen kan worden. Samenwerking tussen de gemeenten of fusie en
daarmee de gemeenten samenvoegen (voorbeeld Winschoten en omgeving).
Gezien de tijdsdruk die er ligt op de urgentie dat er dingen ondernomen moeten
worden wordt regionale samenwerking (zoals bijvoorbeeld Parkstad Limburg)
aangeraden. Gemeentelijke herindeling duurt namelijk vaak lang en gaat gepaard
met veel interne conflicten wat ten koste gaat van aandacht die nodig is voor
krimp. Regionale samenwerking (bijv. in Parkstad Limburg) werd voormalig via
de WGR+ regeling geregeld. Dit is nu door de landelijke overheid opgeheven
dus hoe dit nu vormgegeven moet worden is nog niet helemaal duidelijk. Wat
wel een nadeel van de regionale samenwerking is, is dat deze vaak bemoeilijkt
wordt door het gebrek aan financiële en juridische instrumenten (zogenaamde
‘regionale gat’). Bij een herindeling is dat beter geregeld. Doordat op gemeentelijk
niveau deze instrumenten wel aanwezig zijn maakt dit het begeleiden van krimp
makkelijker. Maar gezien de urgentie om in krimpregio’s nu in te grijpen geven we
de voorkeur aan regionale samenwerking.
Lastig wordt het dat als de strategische plannen gemaakt door de leden vanuit het
samenwerkingsverband operationeel gemaakt moeten worden. Het gaat vaak om
pijnlijke keuzes (nieuwbouwplannen moeten naar beneden toe worden bijgesteld,
wat minder inkomsten voor gemeenten betekent) en hierbij komt de reflex naar de
groeigedachte elke keer nog weer terug.
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Wat een dergelijke samenwerking lastig maakt is dat de juridische en financiële
middelen hierbij ontbreken. Deze besturingslaag zit net tussen de gemeenten en
provincies in en mist daarbij de beschikbaarheid van deze middelen. Hiervoor
ligt een rol bij de provincies die het toezicht scherper kunnen stellen. Dit gebeurt
ook al in sommige gebieden geeft Verwest aan. De Provinciale Verordening
geeft hen hiertoe de ruimte. Wanneer de provincie zorgt voor financieel toezicht,
bijvoorbeeld op de grondexploitatie dan kan deze samenwerking beter in banen
worden geleidt.
Een probleem waartegen ze in het regionaal bestuur van Parkstad Limburg
aanlopen is dat het hele proces van plannen doorvoeren erg lang duurt. Zodra
het bestuur van Parkstad iets heeft besloten moet het nog door alle betrokken
gemeenteraden en dit kan erg vertragend werken.
Overheid
De overheid geeft in het Actieplan Bevolkingsdaling een aanzet tot het beleid
dat zij landelijk willen na streven ten opzichte van krimp. Dat gaat in hoofdlijnen
over bewustwording, het uitwisselen van kennis en over het afstemmen van de
regelgeving. Bij dit laatste ligt zeker een taak omdat het niet zo moet zijn dat
door nationale regels het beleid op regionaal niveau omtrent krimp tegen wordt
gewerkt. Vanuit het Gemeentefonds zou op dit moment nog een klein beetje geld
beschikbaar zijn voor gemeenten in krimpgebieden. Vaak wordt gesuggereerd
dat het gemeentefond groeireflex in de hand werkt, omdat inwonersaantal een
maatstaf voor verdeling van het geld is. Er is nu een tijdelijke maatstaf voor
krimpgebieden ingevoerd om dit effect te compenseren. Maar de algemene
boodschap van de nationale overheid is dat in deze economische crisis geen
geld kan worden besteedt aan krimpgebieden. Het kennisniveau over hoe om te
gaan met krimp in de kleinere gemeenten is niet altijd heel hoog. Dit heeft vaak
te maken met het weinig aantal ambtenaren, met ieder veel verschillende taken.
Het kan een taak zijn van de overheid om de kennis omtrent krimp aan deze
gemeenten over te brengen, bijvoorbeeld over de juridische instrumenten en over
de mogelijkheden die de nieuwe WRO-wet biedt om krimp te begeleiden
Focus op behoud van leefbaarheid voor huidige bewoners
Femke Verwest wijst me er op dat de focus moet liggen op het behoud van de
leefbaarheid voor de huidige bewoners van het gebied. Het ‘groeidenken’ moet
er helemaal uit, dat is niet meer aan de orde. Probeer de werkgelegenheid in
deze gebieden te behouden in plaats van aan te trekken. Het is heel verleidelijk
voor gemeenten om zich te storten op grote prestigieuze projecten, wat Verwest
het ‘wensdenken’ noemt. Grote bouwplannen moeten voorkomen worden, onder
het motto van voorkomen is beter dan genezen. Het is een lastige opgave om
jonghoogopgeleide mensen terug te krijgen in het gebied. Of dit een haalbaar
doel is kan Verwest zo niet zeggen. Het hangt heel erg samen met de redenen
voor mensen om te migreren. Je kan veel geld inzetten om deze mensen hier
te krijgen/aan te trekken maar het is de vraag of je de investering er uit krijgt. Er
moet een nieuw evenwicht gecreëerd worden waarbij de focus ligt op de huidige
bewoners en de woonkwaliteit en niet op het aantrekken van nieuwe inwoners.
Krimp accepteren en niet bestrijden noch ontkennen.
Flexibele plannen
Doorlooptijden van bouwprojecten veroorzaken vaak problemen. Projecten die
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bijvoorbeeld al 10 jaar lopen, maar waarbij het bouwproject totaal niet meer
aansluit bij de behoeftes van die tijd. (Stedebouwkundige) plannen voor de
toekomst moeten flexibel zijn (ook in de fasering). Het is niet realistisch te zeggen
dat de plannen al voor de komende 20 jaar vastliggen want je kan niet voorspellen
wat er gaat gebeuren in deze 20 jaar. Wel kan je een soort van visie uitschrijven. De
prognoses over hoe de situatie is in 2040 zegt wel iets over krimp en groei, maar
beter kan gekeken worden naar wanneer de omslag in het gebied naar krimp valt
en hoe de ontwikkeling tot 2040 verloopt. Dit zorgt voor sense of urgentie onder
bestuurders van regio’s die in de toekomst met krimp te maken krijgen om te
anticiperen en tijdig plannen aan te passen.
Ingrijpen of niet?
Of je als overheid in moet grijpen in een krimpgebied, daar wordt verschillend over
gedacht. Ook wat betreft politieke stromingen verschillend de meningen daarover
nogal. Verwest vindt dat ingrijpen noodzakelijk is en baseert haar stelling op de
MKBA rapport van Parkstad Limburg. “Als je niets doet wordt de schade nog
groter.”
Topdown/Bottumup
Er is geen duidelijke voorkeur voor een van de twee besturingsmodellen. Eigen
moet er een vorm gezocht worden van een combinatie van deze twee. Beide
modellen zijn nodig. Het is ook nog per provincie verschillend hoe ze te werk
gaan. Wel kom je vaak in de hogere bestuurslagen het ‘groeidenken’ ook nog
tegen, dit kan belemmerend werken.
Conceptueel model
Wanneer het concept Netwerkstad in het conceptueel model van Verwest gevoegd
zou worden zou het waarschijnlijk te maken hebben met het begrip discours. Om
dit concept in te kunnen voeren moet het discours wel in hoge mate veranderd zijn.
Hierdoor veranderen immers ook alle andere aspecten van dit model. Eventueel
(als discours alleen gedefinieerd zou worden als perceptieverandering) zou het
concept ook kunnen vallen onder veranderingen in lokaal ruimtelijk beleid.
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BIJLAGE 4: VERSLAG GESPREK BERT HECTOR
Verslag gesprek Bert Hector – accountmanager regio West-Brabant – Ministerie
van BZK
21 mei 2012 – 14:15 uur
Hieronder volgt een verslag van het gesprek met Bert Hector. Hij is account
manager voor het Ministerie van BZK voor onder andere West-Brabant.
Dit verslag is naar Bert Hector verzonden, maar nog niet nagekeken en gecorrigeerd
terug ontvangen.
Samenwerking Regio West-Brabant
In de regio West-Brabant wordt er samengewerkt op het gebied van woningbouw
en bedrijventerreinen. De plannen zijn daarvoor vergevorderd en liggen klaar. Een
probleem wat Hector signaleert is dat alle bevoegdheden liggen bij gemeenten.
Dat was vroeger in mindere mate het geval maar wordt steeds meer. ‘Perfide’
prikkels zorgen ervoor dat gemeenten (wethouders) zodra de kans zich voor doet
grond gaan verkopen (om geld te verdienen) tegen alle afgesproken regels over
woningbouw of bedrijventerreinen in. Het eigenbelang van de gemeente gaat dan
voor het gezamenlijke belang. Het gaat hier dus niet zozeer om het zogeheten
‘groeidenken’ maar het gaat gewoon om geld.

De provincie heeft de macht om dit soort praktijken
tegen te houden met een zogeheten ‘zienswijze’.
Dit gebeurd in de praktijk echter zelden. Hector noemt het voorbeeld van een
Statenlid dat in Zeeuws-Vlaanderen wilde ingrijpen. Deze persoon heeft dat
gedaan, maar werd bij de volgende Statenverkiezing door eigen partij uit de
gemeenteraad van de betreffende gemeente, van de lijst gehaald. Daar komt bij
dat wethouders (die gezamenlijke afspraken hebben gemaakt met omliggende
gemeenten) gemeentelijke grond verkopen en daarmee een groot applaus van
de betreffende gemeenteraad krijgen. Iedereen ziet het belang wel in van een
gezamenlijk beleid, maar als er geld mee gemoeid gaat, komt het eigen belang
eerst.
Als het gaat om andere zaken waarbij minder baten gemoeid zijn en men
elkaar nodig heeft voor de investeringen zoals mobiliteit gaat de samenwerking
gemakkelijker.
Hierbij moet de opmerking gemaakt worden dat er in deze tijd niet zo veel grond
meer verkocht wordt, dat dit probleem dus niet zo duidelijk voorkomt. Dat heeft
te maken met de markt, die op dit moment niet bevorderlijk is om grond te
verkopen. Er zijn op dit moment weinig investeerders (corporaties, ontwikkelaars
of bouwbedrijven) die investeren in bouwgrond.
Samenwerken in krimp,- en anticipeergebieden is goed, maar bij de uitvoerbaarheid
van de afspraken komt meer kijken. De zo genoemde ‘gelegenheidsplanologie’
gooit roet in het eten omdat hierbij belangen van de gemeente boven die van de
regio gaan. Volgens Hector zouden daarvoor bevoegdheden van de gemeente
naar regionaal niveau moeten gaan. Hij ziet dit in Nederland, waar niet afgestapt
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wordt van het Thorbecke model, niet snel gebeuren.
Urgentie
Uiteindelijk is de urgentie om de maatregelen daadwerkelijk uit te voeren niet
genoeg aanwezig. De intentie is er wel, maar zoals hierboven geschreven wordt,
komt eigen belang nog wel eerst.
Leefbaarheid
Wat betreft het aanpakken van de leefbaarheid zijn er in West-Brabant goede
voorbeelden. Hector maakt een onderscheid tussen de fysieke en niet-fysieke
leefbaarheid. Voor de niet-fysieke leefbaarheid zijn er goede opvolgers, maar voor
het aanpakken van de fysieke leefbaarheid is steeds minder geld. Het zijn vooral
de corporaties die dat doen en die hebben steeds minder geld. Dit geldt zeker
als de regering de plannen over de huurtoeslag door gaat voeren, hierbij is het de
bedoeling dat de corporaties de huurtoeslag zelf gaan betalen.
Aantasting van de leefbaarheid in fysieke zin is nog niet zichtbaar in West-Brabant.
Aanpak van de fysieke leefbaarheid vindt plaats door middel van de Wijkenaanpak
in de stedelijke gebieden Roosendaal, Bergen op Zoom en Breda. De dorpen
zijn fysiek nog in orde, dat heeft onder andere te maken met veel persoonlijk
eigendom. Ook wordt er meer groen in de gebieden gebracht.
Voorzieningen
Voor de plaatsen van voorzieningen zijn ook afspraken gemaakt. Er komt
bijvoorbeeld 1 schouwburg voor de hele regio. Wat betreft financiering is dit erg
lastig te regelen. Gemeenten zijn niet altijd bereid om voor een voorziening in
een andere gemeente te betalen. Zeker in economische tijden waarbij gemeenten
weinig geld hebben.
Wegtrekken hoogopgeleide jonge mensen
Dat hoogopgeleide jonge mensen wegtrekken naar de stad is een verschijnsel
dat ook voor komt in West-Brabant. Maar volgens Hector komt dat voor door
heel Nederland. Het is een cultureel verschijnsel dat door bestuurders niet te
beïnvloeden is. Wel geeft hij aan dat het verstandig is om daar wel beleid op te
voeren, waarbij je wel rekening moet houden met kleine aantallen jongeren die
eventueel weer terugkeren. Je zou een kwaliteitsslag kunnen slaan door in te
zetten op de kwaliteiten van het gebied. Hierdoor zouden jongeren die al een
binding hebben met het gebied terug kunnen komen om er te gaan wonen. Mocht
dit niet het geval zijn dan is dit alsnog winst voor het gebied.

Samenvattend
Regio West-Brabant is al vergevorderd met samenwerken, maar in praktijk komen
bij de uitvoering toch moeilijkheden naar boven. Dit komt voornamelijk voor als het
gaat over de verkoop van gemeentelijke gronden. Provincie heeft wel de middelen
om in te grijpen maar doet dit zelden. Dit probleem wordt deels veroorzaakt door
de bevoegdheden die bij de gemeente liggen in plaats van op regionaal of hoger
schaalniveau. Aantasting van de fysieke leefbaarheid is in regio West-Brabant nog
niet zichtbaar. Hoog opgeleide jonge mensen trekken ook hier uit het niet-stedelijk
gebied weg. Dit is een landelijk (cultureel) verschijnsel, je kunt dit niet direct sturen,
maar wel je beleid daarop voeren en een kwaliteitsslag slaan.
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BIJLAGE 5: VERSLAG GESPREK JAN MERKS
Vragenlijst bezoek Parkstad Limburg – gesprek Jan Merks
Afstudeeronderzoek KRIMP IN REGIONALE GEBIEDEN
Door: Janneke Rutgers – Atelier Rijksbouwmeester Ministerie BZK – Bouwkunde
TU Delft
Woensdag 30 mei 2012 14:15-16:00 uur
Dit verslag is door Jan Merks gelezen en op sommige onderdelen gecorrigeerd.
Verslag van het gesprek
Jan Merks introduceert zich, hij is agoog en werkt bij Parkstad Limburg en houdt
zich bezig met de gevolgen van de demografische gevolgen in dit gebied. Hij staat
vaak mensen te woord die meer willen weten over het gebied en de aanpak van
krimp. Ook geeft hij regelmatig rondleidingen in het gebied om de gevolgen van
demografisch krimp te laten zien.
Sturingsaspecten

1.

Hoe verloopt de samenwerking tussen de gemeenten in Parkstad Limburg.
Wat gaat er goed? En wat zou er beter kunnen?

De samenwerking verloopt goed. De gezamenlijke plannen werken als een
kapstok voor de gemeenten die hun plannen daar weer op kunnen afstemmen.
Het gaat pas knellen als de uitvoering van bepaalde bedachte plannen (door
gemeenten, corporaties, ontwikkelaars) aan de orde is en het ook daadwerkelijk
“pijn” gaat doen.
Er zijn verschillende fasen waarin gemeenten kunnen krimpen, een krimp van
minder dan 100 inwoners per jaar is heel iets anders dan een krimp van 1500
inwoners per jaar. Deze fasen bepalen ook de plannen, maar moeten dus wel
overeenkomen met het gezamenlijk beleid.
Het besef van bestuurders dat het het beste is om zich aan de gemaakte
gezamenlijke afspraken te houden is aanwezig. De urgentie is hoog en dit maakt
een verschil met situaties in bijvoorbeeld anticipeergebieden in Nederland. De
krimp in het gebied is onder andere fysiek zichtbaar, dit maakt een groot verschil.

2.

Is er een specifieke bestuurlijke benadering bijvoorbeeld Topdown of
Bottomup?

Van beide is geen sprake. Beide benaderingen zijn opzichzelfstaand niet succesvol.
Belangrijk is dat je in ogenschouw houd dat je het met elkaar moet doen. Er
zal dan misschien geen maximaal resultaat bereikt worden maar een consensus
met een breed draagvlak. Wel moet er een initiatief nemer zijn. Dat kan vanaf de
overheid van bovenaf zijn maar dat kan ook een burgerinitiatief zijn. Hij noemt het
voorbeeld van het basisonderwijs. Niet de overheid maar de schoolbesturen zelf
hebben aan de bel getrokken dat het fout zou kunnen lopen en dat er iets gedaan
moest gaan worden.
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3.

Welke rol speelt de provincie bij het uitvoeren van de afspraken die de
samenwerkende gemeenten hebben gemaakt?

Een belangrijke rol die de Provincie Limburg speelt ligt op financieel gebied. De
provincie zet het nodige geld in om een aantal projecten te kunnen uitvoeren.
De financiering van de herstructurering wordt ondersteund door de de provincie,
de regio, de afzonderlijke gemeenten en vooral ook door de corporaties. De
overheden hebben daarvoor een fonds ingericht. In dat fonds zijn ook de zgn.
“Van der Laan” gelden gestort.
Ook zorgt de Provincie Limburg voor morele ondersteuning van de processen.
Dit is niet in elke provincie het zelfde. Het hangt heel erg af van de cultuur van
besturen. In Limburg gaan ze graag om de tafel zitten om te praten en tot een
vergelijk te komen wat het meeste draagvlak heeft.

4.

Is er nog sprake van concurrentie tussen gemeenten op bepaalde
terreinen?

In Parkstad Limburg is de concurrentie tussen gemeenten afgenomen naar
aanvaardbare proporties. Tussen de drie stedelijke regio’s in Limburg (Heerlen,
Geleen-Sittard, Maastricht) is echter wel concurrentie. Dit is niet slecht, maar in
tijden van krimp is het beter om samen te werken en een verdeling van clusters in
het gebied te maken.

5.

De WGR+ regeling gaat afgeschaft worden, heeft dit grote gevolgen voor
het samenwerkingsverband in Parkstad Limburg?

Dit speelt in Parkstad Limburg niet echt. De middelen komen van gemeenten
en provincies en erg veel last hebben ze er niet van. Wat ze wel hebben is een
onafhankelijke voorzitter van de regio. Dit is iets wat hij niet aanraadt. Het blijkt
toch niet zo te werken om een onafhankelijke voorzitter bovenaan het bestuur van
de regio te zetten. De ervaring is dat het niet werkt om iemand van buiten aan te
trekken die uiteindelijk moet besluiten wat er gaat gebeuren, terwijl de gemeenten
zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Dan krijg je vervelende situaties en
het ‘wij en zij’ verhaal. Alle partijen moeten gelijkwaardig betrokken worden en
de besturing moet wel op regionaal niveau gebeuren maar met mensen uit de
betrokken gemeenten. Het gaat vooral om bestuurlijk commitment. Een voorzitter
vanuit eigen kring roept nu eenmaal minder weerstanden op dan iemand “van
buiten”.

6.

Wordt er gelet op het spreiden of clusteren van bepaalde functies in de
regio? Wat zijn de ervaringen daarmee?

Hier is in Parkstad Limburg niet veel ervaring mee. Wel heeft het gebied een
duidelijk centrum, Heerlen en zijn de winkelgebieden op verschillende geplande
schalen. Een dagje winkelen doe je in Heerlen, maar de dagelijkse boodschappen
doe je in je eigen wijk.

Merks is voorstander van clustering in combinatie
met een goede bereikbaarheid van de voorzieningen.
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Wel wijst hij op de relativiteit: clustering in het landelijk
gebied stelt andere eisen aan de compenserende
voorzieningen dan in het stedelijk gebied.
In het stedelijk gebied is in zekere zin toch al sprake van functiescheiding. In
het kader van de leefbaarheid zou je kunnen denken aan een aantal hotspots
in de regio die goed bereikbaar zijn. Let er op dat elke groep inwoners zijn
eigen actieradius heeft en zijn eigen wensen en behoeften. Het is heel lastig je
beleid hierop af te stemmen omdat je bij wijze van spreken van 10 mensen 11
verschillende antwoorden hierop krijgt.
Hij geeft aan dat volgens hem de overgangsperiode tussen de veranderingen
aan voorzieningen de pijnlijkste en moeilijkste periodes zijn. In de tijd dat de
buurtsuper verdwijnt zal er veel over gepraat en geklaagd worden, maar daarna
passen mensen zich snel ook weer aan de nieuw situatie. Het heeft ook met
veranderingen van leefstijlen te maken.

7.

Is de urgentie dat er iets aan de situatie gedaan moet worden ivm krimp
hoog genoeg bij bestuurders in het gebied? En bij bewoners?

Ja deze urgentie is er zeker. Dit is anders dan in anticipeerregio’s in Nederland.
Wat dat betreft is Parkstad Limburg al een stukje verder. De urgentie is zeker
aanwezig, mede omdat de krimp fysiek ook zichtbaar is. Jan Merks noemt William
Seegers die erg enthousiast is over hoe in de Achterhoek al met krimp om wordt
gegaan en hoe bestuurders hier nu tegen aan kijken.

8.

Wie zin de belangrijkste betrokken partijen in het samenwerkingsproces in
Parkstad Limburg?

Dat zijn in eerste instantie de overheid, de maatschappelijke middenpartijen en
private partijen (ondernemers). Bij de laatst genoemde groep is de urgentie/
besef van krimp niet zo groot. Simpelweg om de reden dat deze partijen vaak
geen tijd hebben om hierover na te denken. Informatie en discussie avonden
worden (bijvoorbeeld door de Kamer van Koophandel) wel georganiseerd, maar
worden nauwelijks bezocht. Het is wel belangrijk dat deze private partijen hierover
meedenken omdat het over hun toekomst gaat. Dit maakt het ook direct een erg
lastig en pijnlijk onderwerp omdat die toekomst niet heel positief lijkt.
Inrichtingsaspecten
1. Er wordt ingezet op het behouden/verbeteren van de leefbaarheid kunt u
hier specifieke projecten van noemen?
Leefbaarheid is een erg moeilijk begrip omdat het lastig te omvatten is. Het heeft
te maken met hoe prettig mensen hun leefomgeving vinden. Maar iedereen heeft
op dat gebied andere wensen en behoeften. Wat belangrijk is als het gaat om
leefbaarheid is of de functies/voorzieningen waar men gebruik van wil maken
aanwezig zijn of niet.
Volgens Merks denken we te veel in een ‘bakstenenstructuur’. Hij geeft het
voorbeeld van de cultuurhuizen die nu overal gebouwd worden. Er wordt
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volgens hem vaak niet gekeken naar wat er al is in een bepaalde kern. Dan
wordt de kroegbaas van het zaaltje waar de plaatselijke harmonie, yogaclub en
sjoelvereniging zit weggeconcurreerd door het nieuwe cultuurhuis wat 50 meter
verderop wordt gebouwd. Volgens Merks moet er eerst gekeken worden naar
de functies die er al zijn en of die niet met kleine (financiële) middelen geholpen
kunnen worden en daarmee de functies houden. Vind dus eerst aansluiting bij wat
er al is en investeer daarin en gaat dus ook om het versterken van de aanwezige
wijk- of buurtgebonden economische activiteit. Zo behaal je beter maximaal
resultaat voor de leefbaarheid in het gebied.
Als het gaat over leefbaarheid in de openbare ruimte, dat moet functionaliteit
op de eerste plaats komen. Zeker met de vergrijzing in het vooruitzicht moeten
openbare ruimten toegankelijk zijn voor iedereen (ook minder valide mensen). Dit
gaat in zijn ogen nog wel eens mis op plaatsten waar esthetische voorwaarden als
eerste prioriteit worden nagestreefd.

2.

Zijn er al resultaten van hoe dit werkt? Wat werkt wel? En wat niet?

Alles werkt, als je maar genoeg draagvlak van de bevolking voor je plannen hebt.
Het is belangrijk te onthouden wat de effecten van je handelen voor iedereen zijn.
“A dream shared by everyone becomes reality” (M.L. King)

3.

Op welk schaalniveau vinden deze plannen plaats?

Het schaalniveau wat voor leefbaarheid belangrijk is, is met name het schaalniveau
waarin mensen leven en de plek waar mensen wonen. Hij heeft de ervaring dat
je heel dicht bij de mensen moet blijven. Het maakt niet uit of het bestuurlijk op
regionaal niveau ligt, als de ingrepen om de leefbaarheid te verbeteren/behouden
maar op het leef-niveau liggen.

4.

Wat heeft prioriteit als het gaat om de leefbaarheid in het gebied?

Dat is een vraag die je aan de inwoners van het gebied moet stellen. Het is erg
belangrijk dat je in overleg met de mensen blijft, want dan heb je het breedste
draagvlak en de grootste kans op slagen. Succesvol zijn bijeenkomsten waarin
je het probleem aan de inwoners van het gebied voorlegt. Dit kost veel tijd, maar
brengt de langstdurende oplossingen op. Hij maakt hierbij de kanttekening dat als
er een bijeenkomst over toekomstige basisscholen is, er vaak ouders van nu zitten
in plaats van ouders die over tien jaar hun kind naar die school willen brengen. Hij
raadt hierbij aan vooral uit te gaan van wat je zelf zou doen en je in te leven in de
toekomstige situatie.

5.

Welke rol speelt de aanpak van infrastructuur in het gebied?

Bereikbaarheid is een erg belangrijk begrip. Functie en voorzieningen moeten wel
bereikbaar blijven in een gebied. Het openbaar vervoer staat erg onder druk, als
er minder mensen in het gebied hiervan gebruik maken wordt het steeds lastiger
om te financieren. Hiervoor moeten in de toekomst misschien wel alternatieven
gezocht worden. ICT netwerken worden ook essentieel, denk daarbij niet alleen
aan het ‘nieuwe werken’ maar ook aan zorg innovatie. Dat je bijvoorbeeld bij de
dokter op consult kunt via je computer en een webcam. In Zeeuws-Vlaanderen
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draaien ze hier nu pilot mee.

Aanbevelingen
1. Als er in andere gebieden in Nederland ook een dergelijk
samenwerkingsverband als Parkstad Limburg toegepast zou worden wat
kunt u dan aanraden? Wat kunt u afraden?
Deze samenwerkingsverbanden zijn heel specifiek. In Parkstad Limburg
richten ze ook zich op samenwerking met het stedelijk gebied in Duitsland
(Aken) Dit kan hier omdat de ligging goed is (stedelijk gebied NL grenzend
aan het stedelijk gebied D). De Achterhoek grenst niet aan een stedelijk
gebied maar op andere thema’s zoals bijvoorbeeld de zorg zou een
samenwerking misschien wel succesvol zijn. Het is dus erg thema en schaal
gebonden of een samenwerking over de grens succesvol zou kunnen zijn.

2.

Als er in andere grensgebieden in Nederland een relatie gelegd zou moeten
worden met Duitsland op welke terreinen zou u die dan inzetten? Zijn hier
ook bezwaren?

Dat is dus thema en schaal afhankelijk. De opmerking die hierbij gemaakt
moet worden is dat op het gebied van cultuur, taal en financiën (wetgeving) er
grote verschillen zijn tussen Nederland en Duitsland en dat dit samenwerking
kan bemoeilijken. Eigenlijk zou “Brussel” meer werk zou moeten maken van
het wegnemen van remmende factoren in de grensoverschrijdende Europese
samenwerking.
Aanvulling
Demografische ontwikkelingen veranderen door de jaren heen. Waar nu en straks
sterk behoefte is aan senioren woningen is over 30/35 jaar geen behoefte meer
aan. Het is erg belangrijk om je daarvan bewust te zijn tijdens de planvorming
van krimp gebieden. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de projecten die
ontwikkeld worden duurzaam flexibel moeten zijn. Het is erg belangrijk om te
investeren in flexibiliteit en kwaliteit. Ook is duurzaamheid belangrijk, laat geen
grote footprint achter met een gebouw dat na 20 jaar niet meer functioneel is.
Hierbij is financieel bewustzijn ook belangrijk, bijvoorbeeld dat de investering in 20
jaar afbetaald moeten kunnen worden.
Hiervoor moet er wel wat veranderd worden in de regels, dat moet vanuit de
overheid in Den Haag gebeuren. Op dit moment lijkt krimp niet meer die hoge
prioriteit in Den Haag te hebben dan enkele jaren geleden. Er gaat een lang proces
aan vooraf, voor er iets kan veranderen.
Een aantal projecten moet je gewoon eerst uitproberen omdat je niet weet hoe
het gaat. Het beleid moe die flexibiliteit bieden om hierop te kunnen anticiperen.
Kijk veel in de praktijk om te zien wat werkt en wat niet. Zorg dat iedereen die mee
doet met de samenwerking zich bewust is van de verantwoordelijkheid, voor een
succesvolle samenwerking is commitment nodig.
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Conclusie
De belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen in dit gesprek zijn:
• Knelpunten bij samenwerking liggen bij plannen die gemaakt zijn (door
gemeenten, corporaties, ontwikkelaars) en niet door kunnen gaan door
gezamenlijk beleid. Zie hiervoor.
• Urgentie over krimp is in dit gebied zeker aanwezig, hier zijn de gevolgen van
krimp ook al zichtbaar.
• Houdt er rekening mee dat over 30/35 jaar de vergrijzing weer is afgenomen
en veel ouderen woningen niet meer nodig zijn. Regels vanuit Den Haag
moeten hieraan bijdragen.
• Een onafhankelijke voorzitter voor het regio bestuur is niet aan te raden,
betrokken gemeenten moeten gelijkwaardig betrokken worden bij de
besluitvorming en de uitvoering van de projecten om optimaal resultaat te
boeken.
• Je hebt een combinatie van top-down en bottom-up besturing nodig, er
moet wel een initiatiefnemer zijn.
• Wat de rol is van de provincie hangt van de cultuur van besturen per provincie
af.
• Bij leefbaarheid gaat het om de mensen. Doe dit in overleg met de mensen
voor een zo breed mogelijk draagvlak en bedenk wat de effecten van je
handelen zijn.
• Kijk naar de voorzieningen die er al zijn en probeer met kleine middelen die te
verbeteren/behouden i.p.v. direct iets nieuws te bouwen.
• Voor openbare ruimte is functionaliteit erg belangrijk, voor iedereen (ook
minder validen) met het ook op de vergrijzing.
• Bereikbaarheid is erg belangrijk, de infrastructuur moet goed zijn anders
werkt het niet in een gebied.
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BIJLAGE 6: VERSLAG GESPREK RICHARD DE HAAN
Verslag gesprek Richard de Haan – accountmanager Limburg – Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Door: Janneke Rutgers – Atelier Rijksbouwmeester – Bouwkunde TU Delft
Woensdag 6 juni 2012 – 14:00-15:45 uur
Dit verslag is verzonden naar Richard de Haan, niet gecorrigeerd terug ontvangen.
Huidige situatie Parkstad Limburg
De Haan begint direct over het verschil dat er is tussen de regio Achterhoek
en Parkstad Limburg en dat heeft betrekking op het landschap. Oorspronkelijk
was er in Limburg een mijnlandschap maar in de jaren ’60 en ’70 zijn al deze
herinneringen hieraan weggevaagd. Hij geeft aan dat het landschap in Parkstad
Limburg lastig te begrijpen is. De structuur van het heuvellandschap is niet helder.
Ook de bedrijvigheid in het gebied is niet heel duidelijk te typeren. Het bestaat
onder andere uit administratieve rijksdiensten die binnen zijn gevlogen. Ook een
aantal toevalligheden van recreatie activiteiten zoals Pinkpop, een dierentuin
en het geplande pretpark Grand Canyon bij Brunsum. Deze indeling van het
landschap en de activiteiten die er zijn zorgen ervoor dat er niet een heel duidelijk
beeld bestaat van dit gebied. Waar veel andere gebieden in kunnen zetten op
een bepaalde kwaliteit die het gebied al heeft, heeft Parkstad Limburg hier moeite
mee. Volgens de Haan moet Parkstad juist inzetten op de verschillende activiteiten
die er mogelijk zijn en die misschien niet passen in andere delen van Nederland.
Parkstad is op zoek naar branding, maar volgens de Haan hebben ze bijvoorbeeld
in Heerlen niet iets waarbij ze in kunnen zetten op een bepaalde kwaliteit. Deze
ideeën van branding zijn nog steeds gebaseerd op het zogeheten ‘groei’denken.
Waar ze in Parkstad Limburg op inzetten zijn de volgende punten:
1.
Het organiseren van een culturele lente
2.
CBS infrastructuur
3.
‘mijn’energie, industrie terrein Parkstad Limburg aan de Duitse grens
voor de opwekking van nieuwe energie
Initiatieven zoals het IBA-Parkstad Limburg vind hij een goed initiatief. Op de
website van het IBA wordt het als volgt beschreven: de letterlijk en figuurlijk
vrijkomende ruimte in Parkstad vraagt om ondernemerschap, ambitie en frisse
ideeën. Een IBA geeft Parkstad experimenteerruimte. Om spraakmakende
projecten te creëren die de kwaliteit van leven, wonen en werken in onze regio
een flinke impuls geven.
Projecten als het Maankwartier en de nieuwe Buitenring zijn projecten die je
verwacht van groeiende steden, niet zo zeer in een krimpgebied. Het groeidenken
zit nog steeds zo in de cultuur van het Nederlandse denken, waarbij het idee is
dat je veel geld nodig hebt om te kunnen herstructureren. Hij vindt het beter veel
meer op kleine schaal in te zetten. Hij stelt een project voor jongeren in het gebied
die voor een klein bedrag de leegstaande panden kunnen huren voor de start
van een eigen onderneming. De begeleiding en scholing zou door de gemeente
gefinancierd kunnen worden om deze jongeren op weg te helpen. Kleine projecten
om de mensen te prikkelen. Bijvoorbeeld ook voor de plannen om het CBS te
herbestemmen.
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Vroeger was de bevolking in dit gebied de rijkste bevolking van Nederland.
Vervolgens na het vertrek van de mijnbouw is dat niet meer. Initiatief rijke mensen en
jong hoog opgeleide mensen trekken weg. De achterblijvende bevolking bestaat
uit een hoog percentage pensionarissen en deze mensen zijn heel gehecht aan
de omgeving waarin ze leven. Over het algemeen zijn er geen mensen met grote
sociale problemen in het gebied. De Haan maakt de vergelijking met sommige
probleemwijken in de grote steden, deze problematiek is in Parkstad Limburg niet
gaande.
Het Rijk wil wel investeren in leefbaarheid, de leefbaarheidscijfers liggen echter
volgens de Haan nog hoog in dit gebied.
Bestuurlijke opgave
Op bestuurlijk niveau heeft Limburg een ‘ons kent ons’ cultuur waarbij het
maatschappelijk middenveld een grote rol speelt. In plaats van de WGR+ regio’s
of de gemeentelijke herindeling werkt het volgens de Haan veel meer door het
enthousiasme van een paar mensen die de kar trekken. Nadeel hiervan is dat
deze mensen het doen, wanneer zij minder enthousiast worden zal het heel snel
stil komen te liggen. Ook is het de vraag of het wel goede ideeën zijn die voort
komen uit deze club mensen en of deze wel uitvoerbaar zijn. Deze plannen en
ideeën zijn voor Parkstad Limburg vast gelegd in Actieplan Parkstad Limburg.
Het samenwerkingsverband van Parkstad Limburg maakt het mogelijk dat
verschillende kleine gemeenten nog kunnen bestaan. Er is vaak een conflict
situatie tussen Heerlen en de andere gemeenten. Het overleg hiertussen verloopt
veelal stroef. Ook tussen de provincie Limburg (vooral CDA georiënteerd) en de
gemeente Heerlen (vooral SP/PvdA) georiënteerd loop het niet altijd heel soepel.
De samenwerking verloopt goed wat betreft de afstemming van wonen, zorg
en onderwijs. Met de zogenoemde ‘enveloppen’ zijn er bijvoorbeeld afspraken
gemaakt over woningbouw. Waar mag er wel gebouwd worden en waar niet. Ook
is dit ook een berekening van wat de behoefte is per wijk en wat de kwalitatieve
eisen moeten zijn. In de praktijk werkt dit niet altijd zo volgens deze afspraken.
Als er een project als bijvoorbeeld het Maankwartier gebouwd moet worden dan
slopen ze ergens anders woningen ook al is dat niet altijd afgesproken. Iedereen
heeft zijn eigen interpretatie van de cijfers en van de toekomst voorspelling.
De enveloppen werken dus niet altijd zoals ze bedoeld zijn wel vormen ze een
leidraad waar veel gemeenten zich aan houden. Deze afspraken zijn immers tot
stand gekomen in gezamenlijke overeenstemming met gemeenten en corporaties
en heeft een breed draagvlak.
De provincie Limburg houd niet van een Top-down benadering wat besturing
betreft. Zij zullen niet ingrijpen wanneer gemeenten zich niet aan de gemaakte
afspraken binnen het samenwerkingsverband houden. De WGR+ regeling heeft
ook geen middelen om hierbij in te grijpen.
Bereikbaarheid en voorzieningen
Bereikbaarheid van het gebied is niet echt een probleem in Parkstad Limburg.
Iedereen is gewend om met de auto te gaan en hieraan is niets veranderd. Alles
in Parkstad is dichtbij , het is een verstedelijkt gebied. Dit is wel een verschil met
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sommige andere krimpgebieden in Nederland.
Problemen rondom voorzieningen zijn er wel aangezien er te veel voorzieningen
zijn voor en dat dit aantal dus af zal gaan moeten nemen. Maar de Haan merkt
op dat dit niet alleen geldt voor Parkstad Limburg, maar voor heel Nederland. De
spreiding van retail bepalen ondernemingen voornamelijk zelf. Hierbij vindt niet
echt concurrentie plaats tussen de verschillende gemeenten.
Ouderen beschikken veelal nog over een auto en ook is het gebruikelijk dat ze
veel familie om zich heen hebben zegt de Haan. Hij vind ook dat mensen hier
zelf initiatieven moeten nemen, door samen bijvoorbeeld boodschappen te halen.

Het kernprobleem in dit gebied rondom demografische
krimp is volgens de Haan leegstand. Wat doet de
overheid hiermee?
Woningen aan de onderkant van de markt kunnen er uitvallen en dit veroorzaakt
uitval bij de onaantrekkelijke woningen in het gebied. Dit kan ook sociale problemen
veroorzaken. Hierbij is een intensieve aanpak vereist. Veel beleid moet gefocust
worden op sociale processen en daarop worden afgestemd. Ook stelt de Haan
dat wanneer de leegstand niet alleen bij de corporaties plaats vind maar ook in de
particuliere sector het ook een groot probleem kan worden. Er moet een beleid
komen voor wat je doet met de gebouwen die leegstaan. Het is een kwestie van
interpretatie of het wel slecht is dat deze gebouwen leegstaan.
Krimpgebieden in Nederland
De Haan zit in dubio of krimp wel een groot probleem is en voor wie. Hij vindt dat
de gevolgen van krimp door sommige bestuurders in krimp gebieden worden
opgeblazen om het ook landelijk op de agenda te krijgen en een eventuele
financiële bijdrage te kunnen ontvangen.
Hij geeft aan dat het in Parkstad Limburg vooral van belang is dat de huidige
inwoners worden geactiveerd om dingen te ondernemen. Hij noemt het de
‘slapende energie’ die er zit bij de jeugd wakker te maken. Samenwerking tussen
gemeenten is daarbij goed. Ook vind het een goed idee om initiatiefrijken mensen
die weg zijn getrokken uit het gebied te vragen om dingen in de regio aan te
pakken en te organiseren. Deze mensen hebben een binding met het gebied en
zouden daarin geïnteresseerd kunnen zijn.
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Deze ideeën van branding zijn nog steeds gebaseerd op het zogeheten
‘groei’denken.
Initiatieven zoals het IBA-Parkstad Limburg vind hij een goed initiatief.
Inzetten op kleine projecten om de mensen te prikkelen.
Over het algemeen zijn er geen mensen met grote sociale problemen in het
gebied.
Het Rijk wil wel investeren in leefbaarheid, de leefbaarheidscijfers liggen
echter volgens de Haan nog hoog in dit gebied.
Op bestuurlijk niveau heeft Limburg een ‘ons kent ons’ cultuur waarbij het
maatschappelijk middenveld een grote rol speelt.
Het samenwerkingsverband van Parkstad Limburg maakt het mogelijk dat
verschillende kleine gemeenten nog kunnen bestaan. Er is vaak een conflict
situatie tussen Heerlen en de andere gemeenten.
De provincie Limburg houd niet van een Top-down benadering wat besturing
betreft.
Bereikbaarheid van het gebied is niet echt een probleem in Parkstad Limburg.
De spreiding van retail bepalen ondernemingen voornamelijk zelf.
Het kernprobleem in dit gebied rondom demografische krimp is volgens de
Haan leegstand.
De Haan zit in dubio of krimp wel een groot probleem is en voor wie. Hij vindt
dat de gevolgen van krimp door sommige bestuurders in krimp gebieden
worden opgeblazen om het ook landelijk op de agenda te krijgen en een
eventuele financiële bijdrage te kunnen ontvangen.
In Parkstad Limburg is het vooral van belang dat de huidige inwoners worden
geactiveerd om dingen te ondernemen.
Ook vind het een goed idee om initiatiefrijken mensen die weg zijn getrokken
uit het gebied te vragen om dingen in de regio aan te pakken en te organiseren.
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BIJLAGE 7: VERSLAG GESPREK PAUL VERMEULEN
Verslag gesprek Paul Vermeulen –– programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling
& Wonen – Regio West-Brabant
Door: Janneke Rutgers – Atelier Rijksbouwmeester – Bouwkunde TU Delft
Woensdag 27 juni 2012
Een aantal jaar geleden is er door een student een afstudeer onderzoek gestart
waarbij is onderzocht wat er precies aan de hand is in West-Brabant. Hieruit
kwam naar voren dat er demografische veranderingen plaatsvonden die effecten
hadden op verschillende thema’s (o.a. leefbaarheid en mobiliteit).
Er zijn demografische processen in twee richtingen aan te wijzen.
1.
Demografische veranderingen, op dit moment is er overigens nog
geen sprake van afname van de bevolkingsaantallen, maar er vindt wel een
verschuivingen (migraties) plaats van land naar stad.
2.
Er is sprake van een dubbele vergrijzing en ontgroening in dit gebied
Op dit moment wordt er door de stuurgroepen binnen de organisatie Regio WestBrabant hard gewerkt aan het Manifest 2040 waarbij de thema’s leefbaarheid
en demografische ontwikkelingen in eerste instantie apart van elkaar worden
aangevlogen maar later bij elkaar worden gebracht.

De urgentie van de problematiek die de demografische
veranderingen met zich mee brengt is aanwezig bij
de colleges van de 19 gemeenten, maar nog niet in
voldoende mate bij de raadsleden. Bij raadsleden is er
nog wel sprake van het zogenaamde ‘groeidenken’.
Het thema ´arbeidsmigranten´ staat hoog op de agenda binnen Regio WestBrabant. Het gaat nu om zo’n grofweg 50.000 mensen. De problematiek die
dit met zich mee brengt, maar ook de kansen die hierdoor gecreëerd worden,
worden op dit moment in een uitgebreid onderzoek nader onderzocht. De
arbeidsmigranten zijn immers ook nodig op de arbeidsmarkt aangezien deze op
dit moment verdunt.
Leefbaarheid
Wat betreft de aanpak van leefbaarheid in het gebied lopen er een aantal projecten
(hieronder volgen een aantal voorbeelden).
•

De leefbaarheid in de kleine kernen dreigt af te gaan nemen door
bevolkingsdaling omdat inwoners naar de stad trekken.
•
Ook vindt er verdunning van het aantal leerlingen op de basisscholen
plaats, voornamelijk in de grensgebieden. Ouders kiezen er vaak 		
voor hun kinderen in België naar school te laten gaan. Ook door 		
migratie naar de steden dalen de bevolkingsaantallen in deze 			
gebieden.
•
Pilot project: Brabant connect. Dit is een experimenteel project 		
waarbij er zorg op afstand wordt gecreëerd, door middel van ict-		
mogelijkheden. Dit is een gesubsidieerd project.
•
2 zwembaden in de regio worden gesloten en 1 zwembad daarvoor
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terug wordt gebouwd.
De samenwerking tussen de gemeenten in Regio West-Brabant vindt op het niveau
van colleges plaats, niet op raadsniveau. Daaronder hangen 7 bestuurscommissies
en werkgroepen van beleidsambtenaren van de verschillende 19 gemeenten.
Strategische agenda
Op dit moment ligt er een strategische agenda voor Regio West Brabant. Er wordt
gewerkt aan uitvoeringsagenda waarin de strategische agenda concreet worden
vertaald naar maatregelen die genomen moeten worden. De strategische is door
alle raden van de 19 gemeenten vastgesteld.
Deze agenda is samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en corporaties
vastgesteld om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren om de financiële
investeringen en verantwoordelijkheden te kunnen delen.
Samenwerking
De regionale samenwerking binnen Regio West Brabant vindt niet in een
vierde bestuurslaag plaats. Dit past niet binnen het huis van Thorbecke. De
bestuurscommissies (portefeuillehouders van de ‘19’) van de regio maken
bijvoorbeeld afspraken met de gemeenten (en andere partijen) over de geplande
woningaantallen in het gebied.
De samenwerking tussen de gemeenten kan dus niet financieel of juridisch
afgedwongen worden. Wel ligt natuurlijke het budgetrecht bij de gemeenteraden
en hebben de raden input gegeven voor de opgaven in de Strategische Agenda.
Het is een samenwerking op vrijwillige basis, maar is zeker niet vrijblijvend. De
provincie heeft wel de bevoegdheid om in te grijpen als gemeenten zich niet aan
de afspraken houden, maar hier wordt vrijwel nooit gebruik van gemaakt.
Vermeulen geeft aan dat er ook samenwerking met de omliggende regionale
gebieden plaatsvindt. Stadsregio Rotterdam en de Drechtsteden zijn bijvoorbeeld
heel serieuze partners. Zij vormen samen met Regio West Brabant het DelTri
Platvorm. Daarnaast zijn de omliggende provincies zoals Zuid-Holland en Zeeland
natuurlijke partners om in wisselende allianties ‘zaken’ te doen. Ook vindt er
samenwerking over de grens plaats met Vlaanderen. Over concurrentie met de
omliggende regio’s is volgens Vermeulen geen sprake.
De samenwerking verloopt niet altijd zonder problemen, als het gaat over het
afboeken van bouwgrond bijvoorbeeld. Het zijn soms pijnlijke financiële besluiten
die genomen moeten worden. Binnenkort worden alle bouwplannen in het gebied
bij elkaar gelegd en zullen er afspraken gemaakt worden over wat er nodig is in
het gebied en wat niet.
De regio is in drie verschillende subregio’s verdeeld. Het is een groot gebied
en bijvoorbeeld wat betreft de woningmarkt verschilt dat per subregio. Een
woningbouwprogramma wordt dan ook per subregio vastgesteld en wordt
uiteindelijk regionaal afgestemd.
Vermeulen benadrukt dat het belangrijk is dat het ‘ons’ gevoel er is in het gebied
niet een gevoel van ‘wij en zij’ onder bestuurders.
Het is erg belangrijk dat er een goede strategische agenda ligt, die iedere
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gemeenteraad goed gekeurd heeft. Dit is belangrijk want zodra er onenigheid is
tussen bepaalde gemeenten kan hier altijd op teruggegrepen worden. Er moet
wel voor elke gemeente iets inzitten en investeringen en opbrengsten moeten
verdeeld worden.
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BIJLAGE 8: paper Netwerkstad, netwerkgedachte in tijden van krimp
Netwerkstad, netwerkgedachte in tijden van krimp

J. Rutgers

Netwerkstad, netwerkgedachte in tijden
van krimp
Bruikbaarheid van de benaderingswijze netwerkstad om de
krimpproblematiek in regionale gebieden te verminderen
J. Rutgers
1303414 _ j.rutgers@student.tudelft.nl
Delft University of Technology, Department of Urbanism
14 juni 2012

Samenvatting – Demografische krimp is een thema dat steeds vaker op de agenda. De komende dertig jaren

treedt in grote delen van Nederland bevolkingsdaling op. Als alle gemeenten op hun eigen manier demografische
krimp bestrijden, is concurrentie om inwoners, voorzieningen en bedrijvigheid het gevolg. Omdat concurrentie
tussen gemeenten niet de oplossing lijkt te zijn voor de problemen rondom krimp wordt er door het Planbureau
voor de Leefomgeving (2010) aan gemeenten geadviseerd het krimpbeleid in regionaal verband op te pakken en
af te stemmen (Verwest en Dam, 2010). Hierbij moet er geen concurrentie meer zijn tussen gemeenten maar
moeten zij gaan samenwerken en elkaar aanvullen. Dit zou kunnen aansluiten bij de benaderingswijze van de
netwerkstad. Dit stelt onder andere dat een (stedelijk) netwerk beter functioneert wanneer knooppunten elkaar
aanvullen en wanneer knooppunten meervoudig met elkaar verbonden zijn en dat is in feite hetzelfde dat wordt
beoogt als oplossing in de huidige krimpproblematiek. Om te onderzoeken of dit bruikbaar is in krimpgebieden
wordt in dit review paper de volgende vraag gesteld: in hoeverre is de benaderingswijze van Dupuy’s
netwerkstad bruikbaar als planningsinstrument om de krimpproblematiek in regionale gebieden te verminderen?
Door de relatie tussen de kenmerken van krimpgebieden te leggen met de drie verschillende lagen uit het
netwerkmodel van Dupuy is de bruikbaarheid van de netwerkstad onderzocht. De problematiek in regionale
krimpgebieden zou aangepakt kunnen worden door de netwerkstadgedachte als planningsinstrument te gebruiken.
Dit kan op verschillende schaalniveaus nieuwe kansen en mogelijkheden bieden voor inwoners in het gebied.
Door op een ander schaalniveau te gaan denken en daarbij uit te gaan van het feit dat niet alle kernen alle
voorzieningen meer hebben, maar dat deze per knooppunt geclusterd kunnen worden, hoeft er niet meer
geconcurreerd te worden tussen gemeenten. Dit onderzoek resulteert in een schema met kenmerken van de
netwerkstad in regionale krimpgebieden. Randvoorwaarde voor het invoeren van de netwerkstad als
planningsinstrument is de combinatie met ‘soft planning’. Het is essentieel voor de bruikbaarheid van de
benaderingswijze dat er op bestuurlijk niveau niet meer wordt vastgehouden aan de strakke gebiedsgrenzen maar
dat hierin een zekere flexibiliteit wordt ingebouwd. De focus bij gemeenten kan zo veel meer liggen op het
creëren van kansen voor bewoners dan op concurrentie en daarmee zou de krimpproblematiek kunnen afnemen.

Kernbegrippen – netwerkstad; demografische krimp; regionale gebieden; concurrerende gemeenten; soft

planning

1. Concurrentie in krimpgebieden als
aanleiding netwerkgedachte

Volgens Hospers (2010) laat de Nederlandse
overheid het op dit moment aan regio’s en
gemeenten zelf over om de gevolgen van krimp aan
te pakken. In de hoop nieuwe inwoners te trekken en
alsnog te groeien investeren de meeste
krimpgebieden in city- en regiomarketing, variërend
van ‘Er gaat niets boven Groningen’, ‘Dronten:
ontdek de ruime’ tot ‘Zuid-Limburg: Bright Sight of
Life’. Bij deze city- en regiomarketing zijn de
nodige vraagtekens te plaatsen. Uiteindelijk strijden

Demografische krimp is een thema dat bij
bestuurders en ontwerpers steeds meer op de agenda
komt te staan. Dat is niet zo raar want de komende
dertig jaar treedt in grote delen van Nederland
bevolkingsdaling op. In ruim een kwart van de
Nederlandse gemeenten daalt het aantal inwoners
met 2,5 procent of meer (Jong en Duin, 2010).

-1-

266

NETWERKSTAD IN REGIONALE KRIMPGEBIEDEN

Netwerkstad, netwerkgedachte in tijden van krimp
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gemeenten en regio’s immers om dezelfde groep.
Een succesvolle wervingsactie van de ene plaats
trekt inwoners weg bij de andere (Hospers, 2010).
Als alle gemeenten op hun eigen manier
demografische krimp bestrijden, is concurrentie om
inwoners, voorzieningen en bedrijvigheid het gevolg
(Verwest en Dam, 2010). Groei van een gemeente
gaat vaak ten koste van omliggende plaatsen
(Hospers, 2010).

de krimpproblematiek in regionale gebieden te
verminderen?
Het zou een illusie zijn om te denken dat deze
aanpak de krimpproblematiek helemaal zou kunnen
wegnemen, maar wat betreft de problematiek die
wordt veroorzaakt door concurrerende gemeenten
zou het een zet in de goede richting kunnen zijn.
Wat
deze
benaderingswijze
precies
in
krimpgebieden zou kunnen betekenen wordt in dit
paper onderzocht. Er wordt allereerst ingegaan op
de kenmerken van de netwerkstad Daarna wordt per
laag (het model van Dupuy bestaat uit drie lagen)
ingegaan op hoeverre de benaderingswijze
bruikbaar zou kunnen zijn om de krimpproblematiek
aan
te
pakken

Omdat concurrentie tussen gemeenten niet de
oplossing lijkt te zijn voor de problemen rondom
krimp wordt er door het Planbureau voor de
Leefomgeving (2010) aan gemeenten geadviseerd
het krimpbeleid in regionaal verband op te pakken
en af te stemmen (Verwest en Dam, 2010). Hierbij
moet er geen concurrentie meer zijn tussen
gemeenten maar moeten zij gaan samenwerken en
elkaar aanvullen. De benaderingswijze van de
netwerkstad, werd in Nederland in de Vijfde Nota
Ruimtelijke ordening als beleid geïntroduceerd
(Priemus, 2012). Deze benaderingswijze stelt onder
andere dat een (stedelijk) netwerk beter functioneert
wanneer knooppunten elkaar aanvullen en wanneer
knooppunten meervoudig met elkaar verbonden zijn,
dat is in feite hetzelfde dat wordt beoogt als
oplossing in de huidige krimpproblematiek. Dupuy
(2008) verwoordt dit in zijn boeken en geeft aan dat
de verschillende knooppunten hun eigen identiteit
ontwikkelen. Hij benadrukt dat er geen duurzaam
netwerk kan bestaan zonder deze diversiteit. Dit
aspect
van
complementariteit
binnen
de
benaderingswijze van de netwerkstad lijkt een
interessante link te zijn naar het idee dat gemeenten
elkaar zouden gaan moeten aanvullen in de
regionale krimpgebieden.

Figuur 1: Netwerkstad Zuidvleugel (www.atelierzuid
vleugel.nl, 2012)

Dit literatuuronderzoek heeft als doel een uitspraak
te kunnen doen over de mogelijkheden waarop het
Dupuy’s netwerkstad bruikbaar zou kunnen zijn om
de krimpproblematiek in regionale gebieden aan te
pakken. Hierbij is literatuur van Dupuy, Rooij,
Klaasen, van Schaick en Priemus gebruikt voor een
beter begrip van de kenmerken van de
benaderingswijze. Daarnaast wordt ook ingegaan op
de
omstandigheden
waarin
de
regionale
krimpgebieden verkeren. Verwest en van Dam
hebben hier bruikbare literatuur over geschreven.
Deze uitkomsten zullen verder gebruikt worden in
een ruimtelijke strategie voor de Achterhoek.
Waarin de samenwerking tussen gemeenten en
aanpak van de leefbaarheid centraal staat.

Ook Priemus (2012) omarmt netwerksteden en
stedelijke netwerken. Hij schrijft dat netwerksteden
een inspirerende ruimtelijke planningsdoctrine
vormen waarin de brug kan worden geslagen tussen
economische groei, bereikbaarheid, qualitiy-of-life,
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit (Priemus,
2012). De economische groei die Priemus (2012) in
dit fragment noemt, bevestigt de kanttekening die
gemaakt kan worden bij het toepassen van de
netwerkstad op regionale krimpgebieden. De aanpak
van de netwerkstad is tot nu toe in de Nederlandse
ruimtelijke ordening vooral toegepast in gebieden
die te maken hadden met groei. Priemus (2012)
noemt Haarlem, de Zuidvleugel (figuur 1) en de
Randstad als voorbeelden hiervan (Priemus, 2012).
Hij noemt de netwerkstad als de nieuwe ruimtelijke
planningsdoctrine, maar geldt dit wel voor gebieden
die kampen met krimp en waar dus geen sprake is
van economische groei? De onderzoeksvraag van dit
review paper gaat in op de bruikbaarheid van dit
netwerkconcept in krimpgebieden. Deze luidt dan
ook: in hoeverre is de benaderingswijze netwerkstad
van Dupuy bruikbaar als planningsinstrument om

2. Netwerkstad

Wandl (2012) schrijft dat de netwerkaanpak niet
nieuw is in de stedenbouw. Hij noemt onder andere
Cerdá’s plan voor de uitbreiding van Barcelona
(1858), Wagner’s studie van ‘Die Grosstadt’ voor de
uitbreiding van Wenen (1910) en Wright’s visie
voor de Amerikaanse ‘Broadacre City’ (1920-1960)
als voorbeelden van hoe stedenbouwkundige
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planners reageren op de effecten van nieuwe
technologie en hoe ze deze vertaald hebben in
ruimtelijke plannen en beleid (Wandl et al., 2012).

Figuur 2: Operator model (Dupuy, 2008)

Netwerken in de stedenbouw zorgen voor de
connectie tussen mens en plaats. De netwerkstad
refereert naar een samenleving waarin sociale,
economische en culturele structuren niet alleen
worden bepaald door een gezamenlijk gebruik van
een bepaalde plaats, maar ook (in eerste instantie)
bij de connecties die individuele actoren (personen,
bedrijven, instituten) hebben met plaatsen, personen
of activiteiten die ergens anders plaatsvinden (Rooij,
2005). De beschrijving van de netwerkstad van
Dupuy (2008) kan aangevuld worden met drie
principiële criteria die gebaseerd zijn op en vrij
vertaald zijn naar Caso (1999) en Drewe (2002):

Aan de hand van het ‘operator’ model van Fishman
(1990) en eerdere omschrijvingen van Wright (1943)
wordt door Dupuy (2008) de theorie van netwerken
beschreven (figuur 2). Het systeem bestaat uit drie
lagen van operators. Het eerste niveau is de laag
waarin
de
transportnetwerken
(infrastructuurnetwerk, openbaarvervoer netwerk,
communicatienetwerk) zich bevinden. Het gaat hier
om technische netwerken waaronder straten,
snelwegen, kabels, draden en rioleringen (Rooij,
2005). Deze laag maakt de onmisbare connectie
tussen de verschillende onderdelen van de tweede
laag waardoor iedereen zijn eigen complexe
netwerkpatroon kan creëren met de voorzieningen
die men nodig heeft. Het tweede niveau is dan ook
het
functionele
netwerk
waaronder
het
productienetwerk en het consumptienetwerk vallen.
Dupuy (2008) schrijft dat een stad niet over
duidelijke grenzen beschikt als het gaat over de
verdeling waar mensen werken, wonen en winkelen.
Dit netwerk van de verschillende huishoudens
(waarbij ieder hun eigen voorzieningen gebruikt
over de verschillende routes er naar toe) vormt het
derde niveau van het model. In de derde laag
betreffen de operators de mensen in hun dagelijks
leven. Ze maken gebruik van de eerste twee lagen
om hun persoonlijke netwerken te kunnen creëren
door het interpreteren van mogelijkheden en deze te
verbinden met de activiteiten plaatsen, ruimten,
services, verlangen en benodigdheden voor het
individuele (of huishoudens) gedrag (Rooij, 2005).
Dit is het netwerk of ook wel gebruiksgebied van de
huishoudens genoemd. Hiermee creëren en
realiseren personen hun eigen virtuele wereld.
Dupuy (2008) duidt deze wereld aan met de term
‘virtueel’, echter deze wereld is reëel voor deze
gebruikers en bestaat echt in werkelijkheid. Het gaat
om een individueel netwerk gebaseerd op bestaande
knooppunten. Rooij (2005) stelt dat de eerste twee
lagen een zekere objectiviteit bevatten terwijl de
derde laag hoofdzakelijk subjectief genoemd kan
worden. Hier worden persoonlijke keuzes gemaakt
die worden ondersteund door de eerste twee niveaus.







the topological criterion: here topology refers
to the geometrical or physical configuration of
a network; to the way in which the nodes of a
network are physically connected. Networks
are not abstract entities; they are related to the
spatial dimension by connecting nodes via
links, in space. The amount of links of a node i.e. the degree of how networked a node
actually is - is a measure of the quality of that
specific node. Moreover, the connectedness of
all network nodes is a qualitative characteristic
of the network as a whole.
the kinetic criterion: kinetic qualities refer to
movement and communication between nodes.
It is basically a relationship between space and
time, which is translated in speed. The rapidity
of the connections within a network is a
measure of the quality of the network itself.
the adaptive criterion: adaptability concerns
the capacity of networks to evolve over time
and space. On the one hand, a network should
be able to modify its own structure of nodes
and links. On the other hand, it should be able
to ‘guarantee’ or adapt itself to the various and
changing needs and desires of its users by
offering them a range of choices to help them
reach their goals. Both robustness and
flexibility are measures of the quality of a
network (Rooij, 2005).

Het door Dupuy (2008) beschreven ‘operator
model’ en de bovenstaande criteria vormen de
basis voor dit onderzoek. Door de relatie te leggen
met de situatie in krimpgebieden wordt in het
volgende hoofdstuk onderzocht
hoe deze
benaderingswijze bruikbaar zou kunnen zijn om
de krimpproblematiek aan te pakken.
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3. Netwerkstad in regionale

selecteren van hun eigen route van activiteiten
(Wandl et al., 2012). Wel kunnen stedenbouwers en
planners ingaan op de mogelijkheden en kansen ten
behoeve
van
de
ruimtelijke
kwaliteit
(gebruikerswaarde,
toekomstwaarde,
belevingswaarde) die ze de bewoners van
krimpgebied willen bieden. Volgens Verwest (2012)
moet in krimp gebieden de focus liggen op de
huidige bewoners van het gebied en niet meer op het
aantrekken van mensen buiten het gebied (Rutgers,
2012b).

De definitie van krimp die door de Rijksoverheid
(Koninkrijkrelaties, 2012) is gegeven wordt hierbij
overgenomen: bevolkingsdaling wordt een probleem
als het zich regionaal voordoet, substantieel is in
omvang, gepaard gaat met huishoudensdaling en
structureel van aard is (Koninkrijkrelaties, 2009).
De problematiek die met deze krimp gepaard gaat
heeft afname van de leefbaarheid tot gevolg. Dit uit
zich met name in het verdwijnen van voorzieningen,
verpaupering van wijken, leegstand en afname van
de werkgelegenheid. Veel jonge hoogopgeleide
mensen trekken weg of keren na hun studie niet
terug naar de regio (Rutgers, 2012a).

Zoals hierboven in Wandl’s stelling (2012) al werd
genoemd kunnen stedenbouwkundig ontwerpers en
planners niet ingrijpen in de derde laag van het
netwerkmodel. Volgens Rocco (2008) kunnen zij
wel invloed hebben op alle lagen door in het model
een verticale laag toe te voegen die gaat over het
proces van de overheid (territorial governance
interface). Deze laag refereert naar een proces dat
een positieve spanning creëert tussen de publieke
sector, private sector en de civiele sector (Rocco,
2008). Zonneveld (2010) gaat in op het
bestuurskundige aspect in netwerken. Hij betoogt
dat een benaderingswijze van ‘soft planning’ kan
worden gebruikt om het bestuurlijke vraagstuk op te
lossen. Soft planning is een planning die de realiteit
van zachte ruimten – soft spaces – als uitgangspunt
neemt: in de ruimtelijke organisatie zijn gebieden
niet meer hard te onderscheiden van andere
gebieden. Er is sprake van ingewikkelde overgangen
en complexe onderlinge relaties tussen mensen,
activiteiten en bedrijven aan de ene kant en concrete
plekken en ruimten aan de andere kant. Er moet
flexibel met bestuurlijke grenzen omgegaan worden
en een nieuwe organisatie moet ontworpen worden.
Dit gaat naar een vorm van netwerksturing toe,
aangezien bestuurlijke indelingen al lang niet meer
samenvallen met de schaal waarop ruimtelijke
ontwikkelingen zich voordoen en ruimtelijke
structuren zich manifesteren (Luijten, 2009). Dit
sluit aan bij gedachte van het schaal-vrije netwerk
waar Klaasen, Rooij en van Scaick in relatie tot de
netwerkstad aan refereren. De schaalvrije typologie
is een natuurlijke consequentie van het steeds groter
wordende netwerk (figuur 3) (Klaasen et al., 2007).

Zoals eerder geschreven heeft Dupuy een indeling
van drie lagen voor zijn netwerkmodel vastgesteld.
In veel beschrijvingen van het ‘operator model’
wordt begonnen met de eerste laag, maar omdat de
krimpproblematiek ook een groot sociaal vraagstuk
is en de mens centraal staat wordt er in onderstaande
beschrijving begonnen met de derde laag.
3.1 Netwerk van de huishoudens (laag 3)
“An opportunity of immediate, direct and
ubiquitous relationships, yet the freedom to chose
the time and place.. that, apparently, is what people
have to come to expect from the networks.” Met
deze woorden introduceert Dupuy de sociale scope
van stedelijke netwerken. Hij benadrukt dat boven
de functionaliteit, het netwerk een waarde heeft om
dit sociale aspect te bewerkstelligen. Rooij (2005)
sluit hierbij aan, hij stelt dat in de ruimtelijke
planning netwerken vaak benaderd zijn vanuit een
geografisch oogpunt. Hij benadrukt dat wanneer er
binnen de stedenbouw gesproken wordt over
netwerken dat de mens hierin centraal moet worden
gesteld. Hierbij moet gefocust worden op hoe de
netwerken worden gebruikt door mensen om hun
doel te bereiken (Rooij, 2005). Binnen de
netwerkstadgedachte spelen sociale aspecten in de
derde laag een grote rol. Het gaat hier immers om
hoe de eerste twee lagen dienend kunnen zijn binnen
het gedrag van mensen uit de derde laag.
Vanuit dit oogpunt zou er ook naar de sociale
processen in krimpgebieden gekeken kunnen
worden. Wat is het gedrag van mensen ten opzichte
van de functionele en de technische netwerken. Hoe
zijn de plaatsen van de activiteiten, de ruimtes, de
diensten, de verlangens en de behoeften van mensen
te koppelen aan een netwerksysteem. Een indicatie
maken van deze behoeften van mensen in een
krimpgebied is lastig. Er zijn een aantal factoren
waaronder toenemen van de welvaart, mobiliteit en
veranderen leefstijlen die invloed hebben op het
gedrag van mensen en die het lastig maken om deze
wensen goed in te schatten. Planners kunnen niet
ingrijpen in de derde laag omdat de huishoudens (of
individuen) zelf hun eigen netwerk bepalen door het

Figuur 3: Schaal-vrij network (Barabasi, 2002)

Soft planning lijkt een perspectiefvolle wijze te zijn
om om te gaan met het gegeven dat bestuurlijke
indelingen niet langer meer samenvallen met de
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schaal waarop ruimtelijke ontwikkelingen zich
voordoen
en
ruimtelijke
structuren
zich
manifesteren. Dit vereist een nogal ingrijpende
verandering van de wijze waarop in de ruimtelijke
ordening van oudsher plannen worden opgezet
(Zonneveld, 2010). Volgens Verwest zal het
‘groeidenken’ van bestuurders moeten worden
omgezet naar een gedachte die uitgaat van het
begeleiden van krimp (Verwest, 2011).

(dagelijkse boodschappen) anders ligt dan die van
bijvoorbeeld kantoorbanen (werkgelegenheid). Zo
krijg je dus bij elk type functie een bijpassend
netwerk op een bijpassend schaalniveau. Het gaat er
om welke afstand mensen bereid zijn af te leggen
om deze functies te bereiken. Of beter gezegd, wat
de nabijheid van deze functies is en met name
hoeveel tijd het kost deze te bereiken. Door de ene
kern zijn supermarkt te laten behouden omdat die
heel goed bereikbaar is en de andere kern haar
woonboulevard, krijgt elke kern een specifiek
aanbod aan voorzieningen. Deze kernen kunnen als
verschillende knooppunten in het netwerk gezien
worden en concurrentie tussen gemeenten om
voorzieningen zou hierdoor kunnen verminderen
Het beleid zal in deze gebieden in moeten gaan op
de schaalniveaus waarop de functies liggen en op de
spreiding of juist clustering van de functies. Aan elk
knooppunt zou een thema gekoppeld kunnen
worden van de voorzieningen die daarbij horen.
Deze thema’s of identiteiten kunnen het beste
worden geformuleerd aan de hand van functies die
al aanwezig zijn binnen het knooppunt. Verwest
(2012) bevestigt de gedachte dat alle knooppunten
wat betreft het thema sterk moeten verschillen
(Rutgers, 2012b). Als er geen verschil is tussen de
knooppunten dan vindt er geen uitwisseling plaats
en werkt het netwerk niet (Dupuy, 2008).

In de criteria van een netwerk die eerder genoemd
zijn komt naar voren dat het netwerk aanpasbaar
moet zijn en dat vooral af hangt van de behoeften
van individuen. Begrippen als nabijheid en
bereikbaarheid zijn hierbij van belang, dit wordt
verder toegelicht in de beschrijving van het netwerk
van productie en consumptie.
3.2 Netwerk van productie en consumptie (laag 2)
Om kansen en mogelijkheden voor bewoners in een
krimpgebied creëren moet het netwerk van
productie en consumptie toereikend zijn. Een
verschijnsel dat in krimpgebieden vaak voorkomt is
het afnemen van het draagvlak voor de
voorzieningen. Hierdoor dreigen voorzieningen en
werkgelegenheid in deze gebieden te verdwijnen.
De oplossing zou kunnen liggen in het denken op
andere schaalniveaus. Hierbij wordt er niet meer
vanuit gegaan dat elk dorp (kern) alle voorzieningen
en functies bezit, dit is immers niet altijd meer
mogelijk in verband met het afnemen van het
draagvlak. Er moet op het schaalniveau van de regio
gedacht worden. Zo kunnen er minder
voorzieningen bestaan en kan toch iedereen
voorzien blijven in zijn/haar behoeften, mits een
goede bereikbaarheid gegarandeerd is. Dit gegeven
is ook terug te vinden in figuur 4, Klaasen, Rooij en
van Schaick stellen hier aan de hand van een figuur
van Barabasi (2002) dat een goed functionerend,
vitaal netwerk niet afhangt van aantal knooppunten
maar van het aantal verbindingen per knooppunt.

De nabijheid van functies gaat ook in op het tweede
criterium dat voor netwerken gesteld wordt. De
kinetische kwaliteiten van het netwerk refereren
naar relatie tussen plaats en tijd, ook wel snelheid
genoemd. Door de snelheid van de connecties in het
netwerk te meten krijg je een indruk van de
kwaliteit van het netwerk. Het gaat niet per se om
hoever een voorziening of functie bij je vandaan is
maar over de nabijheid, over de snelheid waarmee je
er komt. Essentieel is het dus in een krimp gebied
dat je de functies en voorzieningen (gekoppeld aan
knooppunten) zo situeert dat het voor mensen goed
te bereiken is. Hierdoor kun je nieuwe kansen en
mogelijkheden creëren op een ander schaalniveau,
hierdoor kan de leefbaarheid op peil blijven en de
krimpproblematiek afnemen.
Van Dam en Verwest (2006) schrijven over de
relatie van regionale demografie dat de regionale
economie
sterk
samenhangt
met
de
werkgelegenheid in het gebied. Het vertrek van
jonge hoogopgeleide mensen en de gebieden
waarbij de regionale economie voornamelijk
gebaseerd was op één bedrijfstak die weggevallen is
worden hierbij specifiek. Regionale economieën die
vooral steunen op één bedrijfstak zijn uiterst
kwetsbaar (Dam et al., 2006). De benaderingswijze
van de netwerkstad zou kunnen bijdragen aan de
economische heroriëntatie voor deze gebieden. Door
een netwerk aan te leggen in deze gebieden waarbij
niet-grondgebonden bedrijven zich makkelijker

Figuur 4: “Power-law distribution” (Barabasi, 2002)

Er moet wel rekening gehouden worden met het feit
dat het schaalniveau van bijvoorbeeld supermarkten
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zouden kunnen aansluiten door de samenwerking
tussen ondernemers onderling en de goede
bereikbaarheid via het netwerk (Dupuy, 2008). De
benaderingswijze zou ook een bijdrage kunnen
leveren aan het terug brengen van jonge
hoogopgeleide mensen na hun studie. Door een
goed netwerk aan te leggen

de infrastructuur en het openbaarvervoersnetwerk,
maar ook om het communicatienetwerk. Dit biedt
kansen om het ‘nieuwe werken’ te stimuleren. Door
de nabijheid te vergroten middels het verbeteren van
het technische netwerk, vergroten de mogelijkheden
voor de bewoners van het gebied. Aansluiting op
netwerken in de omliggende gebieden (en de rest
van het land) is wel essentieel voor het werken van
de netwerkstad.
Het technisch netwerk speelt een belangrijke rol in
het adaptieve criterium van netwerken. Het netwerk
moet zich kunnen aanpassen aan de veranderende
leefstijlen van mensen en dus aan de veranderende
behoeften en verlangens van actoren. Het netwerk
wordt sterker wanneer het verschillende keuze
mogelijkheden biedt om actoren hun doelen te laten
bereiken wanneer de situatie aan het veranderen is.
Hoe meer de knooppunten verbonden worden op
verschillende manieren door het technisch netwerk,
hoe sterker het netwerk wordt. Dit bevorderd ook de
flexibiliteit van het netwerkmodel.

Figuur 5: Leegstaande winkelpanden (http://www.piramidehaarlem.nl/europawijk/html/groepen /Oudleerlingen/Edith_Terstal/Edith_Terstal.htm, 2012)

dat grensoverschrijdend werkt kan het netwerk van
werkgelegenheid voor hoogopgeleide mensen ook
aansluiten op het regionale krimpgebied. Het hoeft
niet allen grensoverschrijdend te werken vanuit het
krimpgebied zelf, maar ook vanuit de gebieden
rondom het krimpgebied, twee kanten op dus. Dit
maakt het gemakkelijker om ergens anders te
werken dan je woonachtig bent. De knooppunten
moeten de kwaliteiten gaan bieden waar deze
doelgroep naar opzoek is.
Figuur 6: Jongerenbijeenkomst,Glazen Campus, ‘het nieuwe
werken’ Achterhoek (http://www.gelderlander.nl/
voorpagina/achterhoek,2012)

3.3 Technisch netwerk (laag 1)
Het technische netwerk van het model van Dupuy
(2008) bevat het infrastructuurnetwerk, het
openbaarvervoersnetwerk
en
het
communicatienetwerk. Om nieuwe mogelijkheden
en kansen voor bewoners in een krimpgebied te
kunnen bieden is deze laag essentieel. Dit kan een
ondersteunende maar soms ook sturende laag in het
model
zijn.
Als
de
netwerkstad
als
planningsinstrument gekozen wordt om de
krimpproblematiek te verminderen, wordt er
gekozen voor een spreidingsbeleid voor de
voorzieningen op een regionaal niveau, waarbij de
voorzieningen gekoppeld worden aan knooppunten.
Ieder knooppunt heeft een eigen thema met daaraan
gekoppelde voorzieningen. Om dit te kunnen laten
werken is het belangrijk dat het technische netwerk
zorgt dat de knooppunten goed bereikbaar zijn. Als
het gaat om bijvoorbeeld werkgelegenheid dan is
het van belang dat wanneer de werkactiviteiten niet
meer in krimpregio plaats kunnen vinden deze wel
goed bereikbaar blijven door middel van het
technische netwerk. Hierdoor kan je mogelijkheden
voor bewoners van het krimpgebied bieden om
buiten de regio te gaan werken maar toch in het
gebied te blijven wonen. Dan gaat het niet alleen om

4. Conclusie: netwerkstad in
krimpgebieden

Dit literatuuronderzoek is een onderdeel van het
afstudeeronderzoek naar regionale krimpgebieden in
Nederland. Krimp is een thema dat steeds vaker op
de agenda komt te staan. De komende dertig jaar
treedt in grote dele van Nederland bevolkingsdaling
op. De hoofdvraag in dit paper gaat over of de
benaderingswijze van Dupuy’s netwerkstad
bruikbaar is als planningsinstrument om de
krimpproblematiek in regionale gebieden te
verminderen. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden
is
er
literatuur
over
de
benaderingswijze van de Netwerkstad en over krimp
in Nederland bestudeerd. Het netwerkmodel bestaat
uit 3 lagen en volgens deze indeling is ook de relatie
gelegd met de krimpproblematiek. In figuur 7 en 8
is weergegeven wat de belangrijkste kenmerken van
de netwerkstad zijn in relatie tot krimp.
De problematiek in regionale krimpgebieden zou
verminderd kunnen worden door de netwerkstad als
-6-
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planningsinstrument
te
gebruiken.
Deze
benaderingswijze
kan
op
verschillende
schaalniveaus nieuwe kansen en mogelijkheden
bieden voor inwoners in het gebied. Door op een
hoger schaalniveau te gaan denken en daarbij uit te
gaan van het feit dat niet alle kernen alle
voorzieningen meer hebben, maar dat deze per
knooppunt geclusterd kunnen worden, hoeft er niet
meer geconcurreerd te worden tussen gemeenten.
Randvoorwaarde voor het invoeren van de
netwerkstad als planningsinstrument is de
combinatie met ‘soft planning’. Het is essentieel
voor de bruikbaarheid van de netwerkstad dat er op
bestuurlijk niveau niet meer wordt vastgehouden
aan de strakke gebiedsgrenzen maar dat hierin een
zekere flexibiliteit wordt ingebouwd. De focus bij
gemeenten kan zo veel meer liggen op het creëren
van kansen voor bewoners dan op concurrentie en
daarmee zou de krimpproblematiek kunnen afnemen.

en meedenken bij het schrijven van dit paper.
3. Netwerk voor huishoudens/individuen
• Sociale laag is belangrijkste uitgangspunt
mogelijkheden en kansen creëren voor
bewoner van krimpgebied en daarmee de
krimpproblematiek verminderen
• Netwerk op verschillende schaalniveaus
• Soft planning op bestuurlijk niveau is
essentieel
2. Netwerk van consumptie en productie
• Mogelijkheden en kansen creëren voor
bewoner van krimpgebied en daarmee de
krimpproblematiek verminderen
• Netwerk op verschillende schaalniveaus
• Wegnemen van concurrentie tussen
gemeenten, door knooppunten die elkaar
aanvullen, inspelen op eigen identiteit
• Kinetisch criterium
• Economische heroriëntatie en heroriëntatie
van jong-hoogopgeleide mensen

5. Aanbevelingen

Een aanbeveling voor verder onderzoek is om het
schema met de belangrijkste kenmerken per laag en
de soft planningsmethode mee te nemen in het
verdere ontwerp dat wordt gemaakt in het afstudeer
project. Ook een aanbeveling is om in relatie tot
krimp is om de laag van ‘first nature’ van Rocco
(2008) mee te nemen. Deze is in dit onderzoek nog
niet aan de orde gekomen.

1. Technische netwerk
• Mogelijkheden en kansen creëren voor
bewoner van krimpgebied en daarmee de
krimpproblematiek verminderen
• Essentieel om andere lagen mogelijk te
maken
• Adaptieve criterium
• 3 netwerken (auto, ov, ICT)
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Figuur 7 : Kenmerken benaderingswijze netwerkstad in
regionale krimpgebieden in (auteur, 2012)
Figuur 8: Kenmerken benaderingswijze netwerkstad in
regionale krimpgebieden in beeld (auteur, 2012)
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