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SAMENVATTING 

In dit afstudeeronderzoek wordt een strategie opgesteld voor een nieuwe stad in het bestaand stedelijk 
gebied van de gemeente Haarlemmermeer. Aanleiding van het onderzoek is de inhoud van de Nota 
Rubiks ruimte. In deze nota, uitgebracht door een aantal leden van de PvdA, in maart 2002, wordt 
voorgesteld het woningbouwvraagstuk in Nederland voor de komende 30 - 35 jaar op te lossen door 
geconcentreerd te bouwen. In dit scenario wordt deze concentratie van woningbouw geprojecteerd 
op de gemeente Haarlemmermeer, door hier een nieuwe stad te laten ontstaan van ongeveer 175.000 
inwoners. Door geconcentreerd te bouwen, wordt 'verrommeling' van het landschap tegengegaan en 
worden tevens meer waardevolle gebieden ontlast. De nota is een reactie op het voorgestelde ruimtelijke 
ordeningsbeleid in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening; het contourenbeleid. 
Omdat het standpunt ingenomen in de Nota Rubiks ruimte, wordt gedeeld, wordt aan de hand van een 
drietal deelonderzoeken een strategie bedacht voor het ontstaan van een nieuwe stad. Naast een analyse 
van de Nota Rubiks ruimte, wordt enerzijds een onderzoek verricht naar de ontwikkeling van de 
gemeente Haarlemmermeer en anderzijds een onderzoek gedaan naar het ontstaan van nieuwe steden. 
De probleemstelling is tweeledig en als volgt geformuleerd: 
- Welke kenmerken hebben nieuwe steden en hoe dragen deze bij aan de identiteit van de stad? 
- Hoe kunnen deze kenmerken op positieve wijze worden toegepast in een ontwikkelingsstrategie 
voor een nieuwe stad in de Haarlemmermeer? 

Gemeente Haarlemmermeer 
De gemeente Haarlemmermeer is één van de grotere gemeenten van Nederland, gelegen in het zuiden 
van de provincie Noord-Holland. In 1852 werden de vier meren waaruit de Haarlemmermeerpolder is 
ontstaan, drooggelegd. In de beginperiode was het merendeel van de bevolking werkzaam in de landbouw 
en werd slechts een klein gedeelte van de polder bewoond. Pas vanaf de Tweede Wereldoorlog is de 
Haarlemmermeer zich in ruimtelijke zin gaan ontwikkelen. Net name Schiphol, gelegen in het noordoosten 
van de gemeente, maakte een forse groei door. Op het gebied van woningbouw onderging de gemeente 
grote uitbreidingen. In 1980 werd de Haarlemmermeer aangewezen als groeikern, wat een uitbreiding 
inhield van 15.000 woningen. In 1993 werd het gebied opnieuw aangewezen als uitbreidingsgebied. 
Ditmaal werd vastgesteld in het Vinex-beleid dat er tot het jaar 2005, 17.400 woningen in de 
Haarlemmermeer moesten worden bijgebouwd. Op dit moment telt de Haarlemmermeer 125.000 
inwoners, 105.000 arbeidsplaatsen en 6. 700 bedrijfsvestigingen. Opvallende kenmerken van het gebied 
zijn de ideale bereikbaarheid (via spoor en weg), de uitgestrektheid en openheid van het landschap, 
de Geniedijk, de karakteristieke kleine kernen langs de Ringvaart en uiteraard luchthaven Schiphol. 



Nieuwe steden 
De utopie, een ontwerp of beschrijving van de ideale samenleving, wordt gezien als oorsprong voor 
het ontstaan van nieuwe steden. Al voor onze jaartelling werden er ontwerpen en beschrijvingen 
gemaaktvan ideale samenlevingen. Door de jaren heen kregen deze onmaakbare utopieën steeds een 
ander karakter. In vervolg op de utopie werd de tuinstad ontwikkeld. Hierna ontstond het verschijnsel 
van nieuwe steden in Noordwest-Europa na de Tweede Wereldoorlog en werden er verscheidene nieuwe 
hoofdsteden ontwikkeld. 
Aan de hand van een uitgebreid onderzoek van een aantal nieuwe steden in praktijk, is uiteindelijk 
een definitie vastgesteld voor de nieuwe stad: Een nieuwe stad is een stad die (in zijn geheel of 
grotendeels) is ontwikkeld, in opdracht of onder verantwoording van de (nationale) overheid, met een 
vooraf vastgestelde omvang en toegewezen functie(s). in een van tevoren vastgestelde tijdsperiode. 
Tevens wordt vastgesteld dat nieuwe steden zijn onder te verdelen in functies. Deze functies: wonen, 
werken, bestuur/ regering, wetenschap en recreatie/ toerisme, dragen bij aan de waardering van een 
nieuwe stad. Hoe meer functies zich in een nieuwe stad bevinden, hoe positiever deze wordt ervaren. 
Het ontwikkelen van een multi-functionele stad zal dus bijdragen aan de identiteit van de stad. 

Ontwikkelingsstrategie voor een nieuwe stad in de Haarlemmermeer 
Door in het geval van de Haarlemmermeer naast bestaande functies, de functie recreatie toe te voegen, 
ontstaat er een multi-functionele stad. Er wordt invulling gegeven aan de functie recreatie, door de 
Olympische Spelen van 2028, 100 jaar na Amsterdam, in de Haarlemmermeer te laten plaatsvinden. 
Hierbij wordt ingespeeld op de ideale bereikbaarheid van de gemeente en de nabijheid van Schiphol 
en Amsterdam. De recreatiefunctie kan worden beschouwd als katalysator voor de ontwikkeling van 
de nieuwe stad. De organisatie van de Olympische Spelen maakt de Haarlemmermeer tot aantrekkelijk 
vestigingsgebied voor ondernemers. Tevens wordt op deze wijze draagvlak gecreëerd voor het grote 
aantal te bouwen woningen en wordt de ontwikkeling van sportvoorzieningen, horecagelegenheden 
en winkelvoorzieningen gestimuleerd. 
Er wordt voor gekozen het gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep als laatste uitbreiding voor de 
nieuwe stad aan te wijzen, zodat er een compleet stedelijk gebied ontstaat dat plaats biedt aan ca. 
200.000 inwoners. Ook op regionaal niveau kan de nieuwe stad een rol van betekenis spelen door de 
enorme uitbreiding van het voorzieningenaanbod en de ideale locatie aan de A4. 
De waargenomen problemen van nieuwe steden op het gebied van locatie, tijdsplanning, structuur, 
voorzieningenaanbod, woningaanbod en woongebieden worden verwerkt in een aantal uitgangspunten 
die leiden tot de ontwikkelingsstrategie voor de nieuwe stad in de Haarlemmermeer. 

Als inrichtingsprincipe voor de nieuwe stad is gekozen voor een gridstructuur, afgeleid van de afmetingen 
van de oorspronkelijke polderverkaveling. Deze kavelmaat van 200 bij 1.000 meter wordt opgedeeld in 



kleinere hanteerbare stukken waarbinnen de woonbebouwing plaatsvindt. Dit principe is gebaseerd op 
het uitbreidingsplan dat lldefonso Cerdà in 1859 voor Barcelona ontwierp. Het gebied wordt in drie 
zones opgedeeld, waarbij aan elke zone specifieke eisen worden gesteld aan o.a. de bebouwingshoogte 
en bebouwingsdichtheid. Tevens zorgt deze gridstructuur voor een goede ontsluiting van het gehele 
gebied. Door ook een geleidelijke overgang te creëren met het bestaand stedelijk gebied van Hoofddorp 
en Nieuw-Vennep, wordt de stad uiteindelijk één geheel. Als laatste zal een uitgebreid faseringsplan als 
basis dienen voor de ontwikkeling en biedt tevens mogelijkheden voor aanpassingen bij veranderende 
omstandigheden. 

De opgestelde ontwikkelingsstrategie voor de Haarlemmermeer biedt oplossing voor het 
woningbouwvraagstuk van de Haarlemmermeer. In het aangewezen gebied kunnen aan de hand van de 
strategie ca. 30.0CX> woningen worden gebouwd en tevens is er rekening gehouden met de bestaande 
structuur van de polder. De kenmerken van de onderzochte nieuwe steden zijn allen verwerkt in de 
strategie, waardoor ook de negatieve aspecten van nieuwe steden op positieve wijze in de nieuwe 
stad in de Haarlemmermeer kunnen worden toegepast. De vaak eenzijdige samenstelling van de bevolking 
wordt bijvoorbeeld doorbroken door juist voor andere huishoudentypen, woningen en specifieke 
voorzieningen te ontwikkelen. Ook zal de monotonie in de woningbouw op deze manier tegen worden 
gedaan, mede door experimentele woningbouw te stimuleren zoals particulier opdrachtgeverschap en 
consumentgerichte projectontwikkeling. 
Zo voldoet de nieuwe stad in de Haarlemmermeer aan de vastgestelde definitie van een nieuwe stad 
en is er ingespeeld op de geconstateerde kenmerken van nieuwe steden wereldwijd. 
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VOORWOORD 

Dit afstudeerverslag is het eindproduct van mijn afstuderen binnen de capaciteitsgroep Stedebouwkunde 
aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 
Mijn afstudeeronderzoek; het opstellen van een ontwikkelingsstrategie voor een nieuwe stad in de 
Haarlemmermeer, is ontstaan vanuit een fascinatie voor nieuwe steden. Met name mijn stage in Canberra, 
Australië heeft mijn belangstelling gewekt voor het ontstaan en de ontwikkeling van geheel nieuwe 
steden. Benieuwd ben ik naar antwoorden op vragen als: hoe en waarom wordt een nieuwe stad ontworpen 
en wat is de gedachtegang geweest bij het ontwerp? 

Van april tot juli 2001 liep ik stage in de hoofdstad van Australië, Canberra. Deze nieuwe stad is ontstaan 
naar aanleiding van een ontwerpprijsvraag in 1911. Deze prijsvraag werd uitgeschreven, omdat Australië 
geen hoofdstad had en niet wilde kiezen tussen Sydney en Melbourne. De ontwerpwedstrijd werd 
uiteindelijk gewonnen door de Amerikaanse architect Walter Burley Griffin. Tijdens mijn stage kreeg ik 
te maken met de overtuiging en denkwijze van de ontwerper en hoe zijn ontwerp nog steeds een 
leidraad vormt voor het ruimtelijke ordeningsbeleid in de stad. Naast Canberra zijn er in het verleden 
nog een aantal nieuwe hoofdsteden gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn Washington D.C. (Verenigde 
Staten), Ottawa (Canada) en Brasilia (Brazilië). Deze verschijning, het ontstaan van nieuwe steden 
heeft ook na de Tweede Wereldoorlog, in Europa plaatsgevonden. In Engeland werd er gesproken van 
'New Towns', ontwikkeld om de stedelijke overbevolking en de leegloop van het platteland tegen te 
gaan. In Frankrijk werden 'Villes Nouvelles' gerealiseerd voornamelijk om als voorsteden te dienen voor 
het snel groeiende Parijs. In Nederland wordt de vergelijking getrokken met verschillende groeikernen 
die volgden uit de Nota Volkshuisvesting 1972 en de Verstedelijkingsnota van 1976. Echte nieuwe 
Nederlandse steden zijn uiteraard Lelystad en Almere. 
Een uitgebreid literatuuronderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van nieuwe steden en een 
analyse van de gemeente Haarlemmermeer hebben uiteindelijk geleid tot een inrichtingsprincipe voor 
het stedelijk gebied in de Haarlemmermeer, het eindproduct van mijn afstudeeronderzoek. 



Ik heb met veel plezier aan dit onderzoek gewerkt. De kennis die ik heb opgedaan tijdens het zoeken 
naar een passende onderzoeksstructuur, het verrichten van een grondig literatuuronderzoek en het 
ontwikkelen van een inrichtingsprincipe voor een nieuwe stad, hebben mijn horizon op het gebied van 
de stedebouwkunde verbreed en mij meer inzicht gegeven in de ontwikkeling van nieuwe steden door de 
eeuwen heen. 
Zonder de steun en hulp van een aantal mensen was dit niet gelukt. Tijdens mijn afstudeerproces heb ik 
veel gehad aan de kennis, het commentaar en de werkwijze van mijn afstudeercommissie: Kees 
Doevendans, Han Lörzing en Reinder Rutgers die richting gaven aan mijn onderzoek. Daarnaast hebben 
Martin Borst van de gemeente Haarlemmermeer en Herbert Wolffvan het NOC*NSF mij geholpen aan een 
enorme hoeveelheid informatie voor mijn onderzoek. Ook wil ik vrienden, huisgenootjes en familie 
bedanken voor de tips, steun en het begrip dat zij hebben getoond tijdens mijn afstuderen: Audrey en 
Johan, mijn ouders, Esther, Kjell, Ellen, Selçuk, Maurice, Pieter, lef je, Marloes, Wendy en de 'Brakke 
Takken'. Ook de afleiding en ontspanning waren onmisbaar tijdens mijn afstuderen! Allerlaatst wil ik 
Janneke bedanken, mijn 'afstudeermaatje', waarmee ik tegelijkertijd ben begonnen met afstuderen en 
aan wie ik veel steun heb gehad in de afgelopen anderhalf jaar. Een periode waarin we elkaar hebben 
bijgestaan, geholpen en gestimuleerd. Ik kijk met veel plezier terug op dit afstudeerproces, waar leuke, 
spannende, leerzame, maar ook moeizame momenten deel van uitmaakten. 

Margie Burger 
Eindhoven, december 2003 

VOORWOORD 

7 



INHOUDSOPGAVE VOORWOORD .................... . ...................................................................................... 6 

HOOFDSTUK 1 

HOOFDSTUK2 

HOOFDSTUKJ 

1. 1 
1.2 
1.3 

1.4 
1.5 

2.1 
2.2 

2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

3.6 

Inleiding ......... . .......................................................................... 11 
Aanleiding en motivatie 11 
Probleemstelling en doelstelling 12 
Opzet van het onderzoek 12 

Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
Nota Rubiks ruimte 

14 
14 

De gemeente Haarlemmermeer ....................................................... 19 
Inleiding 19 
Geschiedenis van de Haarlemmermeer 19 
2.2. 1 Droogmakingsplannen 19 
2.2.2 De droogmaking 20 
2.2.3 De Haarlemmermeer in de 19e en 2oe eeuw 21 
2.2.4 Ruimtelijke ontwikkeling van de Haarlemmermeer 23 
Haarlemmermeer nu 28 
Vinex·locaties in aanbouw 33 
Schiphol 38 
Toekomstplannen en -visies voor de Haarlemmermeer 42 
2.6.1 Toekomstvisie Haarlemmermeer 2015 43 
2.6.2 Workshop gemeente Haarlemmermeer 44 
2.6.3 Huidige ontwikkelingen 44 

Het ontstaan van nieuwe steden ...................................................... 47 
Inleiding 47 
Verschillende typen nieuwe steden 47 
~u~~e ~ 
De Tuinstad 52 
Nieuwe steden in Noordwest-Europa 53 
3. 5. 1 Het nieuwe stedenbeleid in het Verenigd Koninkrijk 55 
3. 5.2 Het nieuwe stedenbeleid in Frankrijk 57 
3.5.3 Het groeikernenbeleid in Nederland 59 
3.5.4 Vergelijking van de verschillende soorten nieuwe stedenbeleid 62 
Nieuwe hoofdsteden 64 



HOOFDSTUK4 

HOOFDSTUKS 

3.7 
3.8 

4.1 

4.2 
4.3 

5.1 

5.2 
5.3 

5.4 
5.5 
5.6 

Andere nieuwe steden en nieuwe stedenbeleid 
Overzicht van nieuwe steden 

66 
67 

Onderzoek naar nieuwe steden ....................................................... 69 
Nieuwe steden in praktijk 69 
4. 1. 1 Canberra 69 
4. 1.2 Brasilia 72 
4.1.3 Milton Keynes 74 
4. 1.4 Mame-la-Vallée n 
4. 1. 5 Almere 79 
4. 1.6 Vergelijking van de onderzochte nieuwe steden 82 
Indeling nieuwe steden 85 
Conclusie 88 

Ontwikkelingsstrategie voor een nieuwe stad in de Haarlemmermeer ........ 91 
Inleiding 
5.1.1 Haarlemmermeer als 'recreatiestad' 
5.1.2 Plangebied 
Een nieuwe stad rond de Olympische Spelen van 2028 
Uitgangspunten 
5.3. 1 Locatie 
5.3.2 Tijdsplanning 
5.3.3 Hoofdstructuur 
5.3.4 Voorzieningenaanbod 
5.3.5 Woningaanbod en woongebieden 
De ontwikkelingsstrategie 
Uitwerking van de strategie 
Conclusie 

91 
91 
92 
95 
95 
97 
97 
97 
99 

109 
109 
115 
132 

SLOTCONCLUSIE ....................................................................................................... 135 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR ..................................................................................... 139 

ILLUSTRATIEVERANTWOORDING ................................................................................... 143 

FOTO-IMPRESSIE VAN DE HAARLEMMERMEER ................................................... 145 





HOOFDSTUK 1 Inleiding 

1. 1 Aanleiding en motivatie 
Is het ontwikkelen van een nieuwe stad een reële optie om te voldoen aan een grote woning(bouw)
behoefte? 
Dit afstudeeronderzoek naar het vinden van een passende ontwikkelingsstrategie voor een nieuwe 
stad in de Haarlemmermeer is ontstaan naar aanleiding van een voorstel vanuit de PvdA. Hierin wordt 
een ander soort beleid voor de (toekomstige) ruimtelijke ordening van Nederland voorgesteld. Deze 
nota, de Nota Rubiks ruimte is een reactie op het beleid dat wordt beschreven in de Vijfde Nota over 
de Ruimtelijke Ordening, opgesteld door het Ministerie van VROM. Naast mijn fascinatie voor nieuwe 
steden hebben deze publicaties en de prognosecijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
geleid tot mijn onderzoeksonderwerp. 

Prognose is dat de Nederlandse bevolking tot 2039 nog zal toenemen tot ca. 17, 7 miljoen inwoners. 1 

Onlosmakelijk volgt hieruit een enorme vraag naar (nieuwe) woningen in de komende 30 tot 35 jaar. 
Deze woning(bouw)vraag zal moeten worden opgelost aan de hand van het beleid dat wordt beschreven 
in de Vijfde Nota. Dit voorgestelde beleid, het contourenbeleid heeft op haar beurt weer geleid tot 
een reactie vanuit de PvdA in de vorm van de Nota Rubiks ruimte. In deze nota wordt de 
woningbouwvraag opgelost door geconcentreerd te bouwen op een aantal locaties, in dit geval in de 
gemeente Haarlemmermeer. De inhoud van deze nota beschrijft een reële optie voor het toekomstige 
ruimtelijke ordeningsbeleid en wordt daarom aangegrepen als aanleiding voor dit afstudeeronderzoek. 
Om te komen tot een passende ontwikkelingsstrategie, zal onderzoek worden gedaan naar de 
ontwikkeling van nieuwe steden. Er zal worden gekeken naar het verleden, naar de utopie en de 
tuinstad; de oorsprong van de nieuwe stad, maar ook naar recentere voorbeelden. Vragen die hierbij 
worden gesteld zijn bijvoorbeeld: hoe en waarom zijn deze steden ontstaan, hoe hebben ze zich 
ontwikkeld en wat was de gedachtegang bij het ontwerp? 
Dit zal uiteindelijk leiden tot een definitie voor de nieuwe stad. Vanuit dit onderzoek wordt gekeken 
naar aspecten, positief èn negatief, die kunnen bijdragen aan het opstellen van de ontwikkelings
strategie. Een grondige analyse van de gemeente is hierbij onmisbaar. Naast de huidige ontwikkelingen 
zal er worden ingegaan op de geschiedenis, maar ook op toekomstplannen van de Haarlemmermeer. 

In dit hoofdstuk wordt in het kort beschreven hoe al deze factoren een rol zullen spelen in dit 
afstudeeronderzoek. Tevens wordt uitgelegd hoe het onderzoek is opgezet en worden de gekozen 
probleem- en doelstelling uiteengezet. 

CBS, november 2003 
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1.2 Probleemstelling en doelstelling 
Mijn fascinatie voor nieuwe steden en mijn visie op geconcentreerde woningbouw als reële oplossing 
voor het toekomstige ruimtelijke ordeningsbeleid hebben geleid tot de probleem- en doelstelling. 
Deze heb ik als volgt geformuleerd: 

Doelstelling: 
Het opstellen van een ontwikkelingsstrategie voor een nieuwe stad in de Haarlemmermeer 

De probleemstelling is tweeledig: 
• Welke kenmerken hebben nieuwe steden en hoe dragen deze bij aan de identiteit van de stad? 

• Hoe kunnen deze kenmerken op positieve wijze worden toegepast in een ontwikkelingsstrategie 
voor een nieuwe stad in de Haarlemmermeer? 

De volgende onderzoeksvragen zullen uiteindelijk leiden tot een antwoord op de probleemstelling: 
• Wat is een nieuwe stad? 
• Tegen wat voor soort problemen lopen nieuwe steden aan (en zijn hierin overeenkomsten waar 

te nemen)? 
• Is stedelijkheid te maken, of ontstaat dat in de loop der tijd, is historie een voorwaarde voor 

stedelijkheid? 

1. 3 Opzet van het onderzoek 
Omdat ik het eens ben met het standpunt dat wordt ingenomen in de Nota Rubiks ruimte; dat door 
overal maar uit te breiden en wijken 'vast te plakken' aan bestaande bebouwing er verrommeling zal 
ontstaan van het landschap, zal dit onderzoek de mogelijkheden voor een nieuwe stad in de 
Haarlemmermeer uiteenleggen. Dit is tevens de doelstelling. 
De ontwikkelingsstrategie voor een nieuwe stad in de Haarlemmermeer zal uiteindelijk voortvloeien 
uit een drietal deelonderzoeken. Deze deelonderzoeken luiden als volgt: 

Deelonderzoek 1: Nota Rubiks ruimte 
De Nota Rubiks ruimte wordt nader onder de loep genomen. Wat er precies wordt voorgesteld, welke 
standpunten er zijn ingenomen, of deze worden gedeeld, en hoe deze als uitgangspunt kunnen dienen 
in de ontwikkelingsstrategie. Ook de reacties op deze nota worden in beschouwing genomen. Daarnaast 
zullen eerder gerealiseerde plannen voor de Haarlemmermeer worden geanalyseerd. 



Deelonderzoek 2: Gemeente Haarlemmermeer 
Onderzoek naar de geschiedenis, potentie en mogelijkheden van de locatie en het polderlandschap, 
met daarbij het beleid van de gemeente Haarlemmermeer zelf en de uitbreidingen die op dit moment 
aan de gang zijn. Ook zal er worden gekeken naar (toekomst)plannen die van belang zijn voor de 
gemeente, zoals de Toekomstvisie Haarlemmermeer 2015. 

Deelonderzoek 3: Nieuwe steden 
Er zal worden ingegaan op de geschiedenis, achtergrond en ontwerp van eerder gerealiseerde nieuwe 
steden. Uit deze voorbeelden, wordt een aantal steden gekozen, die kunnen leiden tot aanbevelingen 
voor een nieuwe stad in de Haarlemmermeer. Hierbij zal worden gekeken naar buitenlandse voorbeelden, 
zoals de New Towns in Engeland, de Villes Nouvelles in Frankrijk, de groeikernen in Nederland en een 
tweetal hoofdsteden. 

In schema wordt de onderzoeksopzet als volgt weergegeven: 

Fascinatie voor nieuwe steden 
(stage in Canberra) 

nieuwe steden 

~, 

Nota Rubiks ruimte 

gemeente Haarlemmermeer 

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE 
voor een nieuwe stad in de Haarlemmermeer 

INLEIDING 1 

13 



Samenvatting van de Vijfde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening 

1 INLEIDING 

14 

1.4 Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
Het beleid dat wordt voorgesteld in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening dient als basis voor de 
keuze van mijn onderzoeksonderwerp. Hoewel de versie van de nota van februari 20()1 nooit door de 
Tweede Kamer is goedgekeurd en op dit moment geheel wordt herzien en aangepast, is toch uitgegaan 
van een aantal standpunten die hier worden ingenomen. 
De Vijfde Nota met de titel: 'Ruimte maken, ruimte delen' bevat het nieuwe ruimtelijke ordeningsbeleid 
tot het jaar 2020 met een doorkijk naar 2030. In de nota staan geen besluiten over concrete 
woningbouwlocaties, maar wel de beleidskaders waarbinnen besluiten genomen kunnen worden; waar 
wel of niet gebouwd mag worden. Beslissingen over de concrete ruimtelijke inrichting worden hierin 
overgelaten aan provincies, regio's en gemeenten, zo ook het contourenbeleid. 
Omdat de Nederlandse bevolking tot 2039 nog zal toenemen tot bijna 18 miljoen inwoners, brengt dit 
automatisch een grotere woningbehoefte met zich mee (950.000 - 1, 9 miljoen woningen) . Er zou met 
name in landsdeel West; de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, een grote 
behoefte zijn aan nieuwe woningen (38,4% van het totaal aantal te bouwen woningen). In de nota wil 
de regering aan deze behoefte voldoen door middel van het rode contourenbeleid. Dit houdt in dat de 
gemeenten zelf locaties mogen aanwijzen om uit te breiden, zolang deze zich niet buiten een rode 
contour bevinden. De rode contouren zijn getrokken om het bestaand bebouwd gebied heen, zodat 
binnen de contour door transformatie en intensivering de nieuwe bouwopgaven voor wonen en werken 
kunnen worden gerealiseerd. 
Hoewel de nota van februari 2001 van de baan is, zal het contourenbeleid wèl een rol spelen in het 
toekomstige ruimtelijke ordeningsbeleid, alleen wil men de verantwoordelijkheid voor het aanwijzen 
van de uitbreidingslocaties meer bij de provincies en gemeenten leggen, dan in eerste instantie was 
voorzien. 

1. 5 Nota Rubiks ruimte 
1Naar een andere combinatie van stad, glas en land in de Deltametropool' 
In de Nota Rubiks ruimte wordt een beleidsalternatief voor de Vijfde Nota voorgesteld. Dit beleid 
wordt geprojecteerd op de gemeente Haarlemmermeer. In maart 2002 stelden Adri Duijvestein, Staf 
Depla en Harm Evert Waalkens (PvdA) de Nota Rubiks ruimte op. Stedebouwkundige en planoloog Yap 
Hong Seng leverde adviezen voor de nota. Hij maakte al eerder een voorstudie van het gebied binnen 
de geluidscontouren van de Haarlemmermeerpolder en heeft zich lange tijd beziggehouden met de 
Schiphol-regio. 
De gedachtegang van de Nota Rubiks ruimte is ontstaan uit onvrede met het voorgestelde beleid in de 
door het Ministerie van VROM opgestelde Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. De kritiek van de 
schrijvers is de volgende: "Nederland staat fn de komende decennia voor grote rufmtelfjke opgaven. 



De manier waarop deze in de Vijfde Nota worden aangepakt, zal naar wij menen te weinig effectief 
zijn in het bewaren en scheppen van ruimtelijke contrasten". Tevens wordt terugverwezen naar de 
Nota 'Open land, groene steden' van de commissie Peper (2001 ), waarin wordt gepleit voor blijvende 
ruimtelijke contrasten tussen stedelijk en landelijk gebied. 
In Rubiks ruimte wordt voorgesteld om een gering aantal locaties aan te wijzen waar woningbouw, 
bedrijventerrein en glastuinbouw zal worden geconcentreerd. Eén van deze locaties is de Haarlemmermeer. 
Dit in tegenstelling tot datgene wat in de Vijfde Nota wordt voorgesteld, namelijk een groot aantal 
verspreid gelegen gebieden aan te wijzen waar uitbreiding mogelijk is, aan de hand van het 
contourenbeleid. Deze verschillende woningbouwlocaties zullen elk tot een aanzienlijk verlies van 
open ruimte leiden, tegen een relatief kleine toename in woningaantallen. Voorbeelden van voorgestelde 
woningbouwlocaties in Noord-Holland in de Vijfde Nota zijn: Purmerend, Edam-Volendam, Zaanstad/ 
Waterland, Bloemendalerpolder (tussen Weesp en Muiden), de Legmeerpolders bij Aalsmeer, de 
Haarlemmermeer en de Bollenstreek. Alle locaties zouden 1.000 - 3.000 woningen omvatten. 
Door, zoals in de nota wordt voorgesteld, een gering aantal plaatsen aan te wijzen waar deze woningbouw 
geconcentreerd kan plaatsvinden, zal 'verrommeling' en 'versnippering' van het landschap tegen worden 
gegaan. In de nota wordt dit voorstel geprojecteerd op de gemeente Haarlemmermeer. Er wordt 
voorgesteld hier een stad te ontwikkelen van 175.000 inwoners, door de kernen Hoofddorp en Nieuw
Vennep te verbinden. Binnen deze voorgestelde uitbreiding zou ook voldoende mogelijkheid zijn voor 
rust, recreatie en reflectie. Door het aanwijzen van de ecologische hoofdstructuur en waardevolle, 
cultuurhistorische Belvedèregebieden2 zou dit mogelijk worden. 
Tevens wordt in de nota ingegaan op de mogelijkheden de glastuinbouw te concentreren in een nieuw te 
realiseren 'Glazen Stad' in de Haarlemmermeer, bijvoorbeeld in het gebied binnen de geluidscontour 
van Schiphol. De mogelijkheden hiervoor worden in dit afstudeeronderzoek achterwege gelaten vanwege 
de geringe invloed op een 'Haarlemmermeerstad'. 
Wel wordt opgemerkt dat het in de nota slechts om een casestudy gaat; een concrete illustratie van een 
werkwijze die ook elders kan worden gevolgd. De nota laat een aantal vragen open en er is nog een 
grote hoeveelheid studie en onderzoek nodig. Toch is het een concreet ordeningsvoorstel in het kader 
van de Vijfde Nota. 

Het scenario 
In Rubiks ruimte wordt het scenario voor de nieuwe stad in de Haarlemmermeer als volgt beschreven: 
'De Haarlemmermeer is een cruciaal gebied, een scharnierpunt voor een andere toekomst voor de 
Deltametropool. De polder heeft een bijzondere en eigenzinnige geschiedenis. Veel van de grote t<;e 
en 20" eeuwse ambities van Nederland zijn in dit gebied geprojecteerd: de droogmaking als 
veiligheidsmaatregel tegen het woeste binnenwater, de daarop volgende kolonisering, de integratie 
in het polderontwerp van de Stelling van Amsterdam en uiteraard het enorm groeiende Schiphol met 

2 Belvedèregebieden zijn gebieden 
met bijzondere cultuurhistorische 
waarden, met name op archeologisch, 
historisch-geografisch en bouwkundig 
gebied. Het overheidsbeleid is erop gericht 
de cultuurhistorische identiteit van deze 
gebieden te behouden 
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bijbehorende bedrjjvjghejd en jnfrastructuur. Al deze gedurfde, radicale ;ngrepen kunnen ;n de 21~ 
eeuw een vervolg krijgen. Door een nieuwe stad te laten ontstaan wordt de kolonisering van de 
polder voortgezet en de aanhechting van het 'nieuwe land' aan het oude voltooid. De Haarlemmermeer 
wordt op deze manier jntensiever in de ruimtelijke ordening betrokken. Er kan een njeuwe Glazen 
Stad ontstaan in de polder, en bestaande plaatsen Hoofddorp en Nieuw-Vennep kunnen uitgroeien tot 
een volwaardjge Haarlemmermeerstad. Door deze bundeling ;s het ;n andere gebieden mogelijk, 
jujst de landschappelijke waarden voorrang te geven. Op deze manier krijgt ook Schiphol een beter 
beredeneerde plaats in het geheel van de Haarlemmermeer. Van groot belang zijn de scheidslijnen 
dje door het gebjed lopen; de geluidscontouren van Schiphol en de Geniedijk (als onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam) die naast historische ook een nieuwe structurele betekenis zouden kunnen 
krijgen.' 

De nota geeft aan dat dit niet de eerste studie is voor het gebied van de Haarlemmermeer. In het 
verleden zijn er verscheidene visies, manifestaties en ontwerpen ontwikkeld. Ook deze plannen geven 
aan dat de Haarlemmermeer een gebied met potentie is en ruimte kan bieden aan een grote variëteit 
aan behoeften en dromen. Verstedelijking in de Haarlemmermeer is volgens de nota al volop gaande, 
met een blijvend sterke groei van de bedrijvigheid met name door Schiphol. Er wordt gepleit om de 
Haarlemmermeer aan te wijzen als superieur bundelingsgebied van verstedelijking. 

Het gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (ten westen van de A4 en buiten de geluidscontour) 
biedt ruimte aan 30.000 tot 40.000 woningen. Samen met de bestaande kernen kan het gebied uitgroeien 
tot een volwaardige Haarlemmermeerstad van 175.000 inwoners, in grootte vergelijkbaar met de stad 
Groningen. Ook ontstaan er mogelijkheden voor bijvoorbeeld bedrijvigheid, voorzieningen, parken, 
water en openbaar vervoer. 'Zowel de geluidscontouren als historische structuren zoals de Geniedijk 
kunnen ;n het stadsplan hun ordenende en begrenzende waarde benadrukken.' 
Er worden in de nota concrete voorstellen gedaan over onder andere de infrastructuur; zo worden er 
vanaf de snelweg nieuwe stadsentrees voorgesteld. 'De verkeersknoop tussen de A4 en de N201 wordt 
met de aanleg van de Westrandweg (AS) geheel veranderd, waardoor de nu overbelaste N201 zal 
worden vervangen door een nieuwe hoofdentree aan de Bennebroekerweg. Een njeuw centraal station 
kan een nieuw soort publiek domein en een bijzonder knooppunt worden. Met een transferium, een 
aansluiting op light-rail naar Schiphol of Amsterdam, een winkelcentrum, bjoscopen, kantoren, 
vergaderaccommodaties en mogelijk een HSL-aansluiting. Er bestaan mogelijkheden voor een nieuw 
stationsplejn met ook een nieuw stadhuis (gefinancierd uit de opbrengsten van de kantoren en winkels), 
en hoogwaardige accommodaties voor de zakelijke 'globetrotters' die voor korte duur in Nederland 
zijn en dichtbij de luchthaven willen verblijven zonder de geluidshinder.' 



Haarlemmermeerstad wordt voorgesteld als een 21e eeuwse stad met high-tech faciliteiten, hoogwaardige 
vervoersmogelijkheden en een skyline die zich verdicht en opstijgt tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep 
en naar de randen toe het lagere huidige profiel behoudt. Voor het woningbouwprogramma tot 2030 
wordt er een voorkeur gegeven om dit principieel via individueel opdrachtgeverschap uit te werken. 
De verkaveling kan in dichtheden variëren van 'Wassenaar' tot 'Borneo-Sporenburg'; ook 
zelfbeschikkingsmodellen zoals in Villa El Salvador3 (in Lima, Peru) worden genoemd als referentie. 
Deze basis van individueel opdrachtgeverschap wordt aangevuld met appartementen, 
woonzorgvoorzieningen, wonen gecombineerd met werken en winkels, etc. Het zal niet zozeer een 
anti-projectontwikkelaarsstad zijn, als wel een stad waarin iedereen zijn of haar eigen project kan 
ontwikkelen, individueel of met zelfgekozen partners, binnen een overtuigend en ruim stedebouwkundig 
kader. 
Door glastuinbouw en stedebouw te bundelen in de nieuwe Glazen Stad en de Haarlemmermeerstad, 
worden op veel andere plaatsen waardevolle landschappen, groene gebieden en open ruimte 
veiliggesteld. 'Vermorsing' van ruimte wordt omgezet in optimalisering; gebundelde verstedelijking in 
één gebied gaat samen met afnemende verstedelijkingsdruk elders. Relatief grote eenheden landelijk 
gebied als duinstrook en polders, kunnen gevrijwaard blijven van verstedelijking; hier kan een andere, 
'groene' koers de boventoon voeren. Dit draagt in landschappelijke, ecologische en natuurlijke zin bij 
aan de kwaliteit van de Deltametropool als geheel. 

In de nota wordt dit als volgt omschreven: 
'Op deze manier is er niet meer verstedelijking dan er toch al plaatsvindt, maar een betere inrichting 
en lokalisering voor de verstedelijkingsprocessen. Dezelfde elementen, een andere compositie. 
Dezelfde kwantiteiten, een andere kwaliteit.' 

Conclusie 
Conclusie van de nota is dat er nog veel moet worden uitgewerkt en doorgesproken, zowel in de vorm 
van maatschappelijk debat als door middel van onderzoek en ontwerpstudies, om de gedachte van de 
nota te toetsen en realiseerbaar te maken. De schrijvers doen dan ook het voorstel een conceptueel 
vervolg te maken; om voorgaande plannen, visies, manifestaties, etc. voor de Haarlemmermeer te 
inventariseren en beschikbaar te maken. 
Belangrijk overwegingpunt voor de nota is niet alleen het toekomstige ruimtelijke ordeningsbeleid van 
Nederland, er wordt tevens gepleit voor een blijvend ruimtelijk contrast tussen stedelijk en landelijk 
gebied. Als doel wordt dan ook gesteld de Haarlemmermeer op een kwalitatief goede manier te 
verstedelijken. Door expliciet voor dit gebied te kiezen worden andere locaties, waar meer waarde 
aan wordt gehecht, ontlast, door daar landschappelijke elementen en waarden te concentreren. Tevens 

3 Villa El Salvador is een 
'zelfbouwstad' aan de rand van Lima, waar 
9.000 dakloze gezinnen op een lege 
zandvlakte, een eigen stad ontwikkelden 
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is de Haarlemmermeer een locatie waar ook al in het verleden plaats was voor grootse projecten. De 
vele visies, plannen en manifestaties die al eerder werden ontwikkeld en gerealiseerd, zijn hier bewijs 
van. 

De aanzet die met deze nota wordt gegeven zal als leidraad dienen voor dit afstudeeronderzoek naar 
een ontwikkelingsstrategie voor een nieuwe stad in de Haarlemmermeer. De gegevens en aanbevelingen 
die worden genoemd zullen nader worden bekeken en onderzocht naar mogelijkheid, inpassing en 
potentie. Natuurlijk moet er op deze locatie rekening worden gehouden met Schiphol en haar 
geluidscontouren, de Geniedijk die dwars door de gemeente loopt, maar ook hoe de tegenstelling 
landschap - stad kan worden gedefinieerd. 
Aanzetten die worden gemaakt met betrekking tot o.a. de infrastructuur zoals de nieuwe stadsentrees 
en light-railmogelijkheden en de aangedragen locatie tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, zullen na 
een grondige analyse van de gehele gemeente verder worden besproken. 

N.B. Op 21 augustus 2002 werd het voorstel een nieuwe stad in de Haarlemmermeer te ontwikkelen 
(en hierbij de Nota Rubiks ruimte) definitief afgekeurd door de gemeente. De gemeente heeft de 
genoemde locatie al gereserveerd voor het Park van de 21e eeuw, zoals beschreven in de Toekomstvisie 
Haarlemmermeer 2015. De vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en provincies 
(Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) droegen de volgende bezwaren aan tegen een 
geheel nieuwe Haarlemmermeerstad": 

de ontwikkeling van een nieuwe stad kan jaren vertraging opleveren voor de woningbouw in de 
Randstad, 
de noordvleugel van de Randstad zou hierdoor alle hogere en middeninkomens naar zich toe 
trekken, terwijl de zuidvleugel om deze mensen zit te springen, 
ook zijn de Randstadoverheden bang voor verkeersproblemen als er zo'n grote stad komt. 

Toch zal de nota als basis dienen voor dit onderzoek. Net het in acht nemen van genoemde bezwaren, 
door hier een mogelijke oplossing voor te vinden, zal de aanzet die met Rubiks ruimte wordt gegeven: 
het ontwikkelen van een nieuwe stad op deze locatie, dienen als leidraad voor dit onderzoek. Het 
beleid dat in de nota wordt omschreven kan op verschillende manieren worden uitgewerkt en 
geïnterpreteerd, zonder gebruik te maken van de aantallen en beelden die in de nota worden voorgesteld. 
Uit de Nota Rubiks ruimte blijkt duidelijk dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om een nieuwe stad te 
ontwikkelen in de gemeente Haarlemmermeer, alleen in welke vorm, mate en dichtheid, zal moeten 
blijken uit het onderzoek. 



De gemeente Haarlemmermeer 



HOOFDSTUK 2 De gemeente Haarlemmermeer 

2. 1 Inleiding 
De gemeente Haarlemmermeer is pas 150 jaar oud, toch heeft er in die korte tijd veel plaatsgevonden; 
ontstaan uit vier meren, de droogmaking in 1852, de enorme ontwikkeling van Schiphol sinds de Eerste 
Wereldoorlog en de forse groei van de kernen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Op dit moment worden de 
verschillende Vinex-locaties binnen de gemeente voltooid en zijn er nog een groot aantal plannen in de 
aanloop- en ontwerpfase. 
Gelegen in de Randstad, in het zuiden van de provincie Noord-Holland, tegen Amsterdam en Haarlem 
aan en dichtbij de Noordzee-kust, heeft de gemeente een erg gunstige ligging. Met een oppervlakte van 
18.000 hectare is het één van de grotere gemeenten van Nederland. Karakteristieke eigenschappen van 
de gemeente zijn het grid-systeem, de typische verkavelingstructuur met de Hoofdvaart en Ringvaart, 
de verschillende kleine kernen, het open landschap en de Geniedijk als beeldbepalend element. De 
aanwezigheid van Schiphol is niet alleen karakteriserend voor het gebied, ook verschaft deze 
(inter)nationale luchthaven een enorme werkgelegenheid, waardoor er in de gemeente bijna net zoveel 
arbeidsplaatsen als inwoners zijn. 

2. 2 Geschiedenis van de Haarlemmermeer 
De Haarlemmermeer heeft maar een korte geschiedenis - tot de droogmaking in de 19e eeuw - speelde 
het water een zeer dominante rol. Er is dan ook heel wat aan voorafgegaan voordat de 
Haarlemmermeerpolder een feit was. Aan het begin van onze jaartelling ontstonden er door het afsteken 
van turf en golfslag vier meren: het Oude Haarlemmermeer, het Leidsche Meer, het Spieringmeer en het 
Oude Meer. Rond 1250 hadden deze meren een totale oppervlakte van ongeveer 9. 100 hectare. Door de 
regelmatige golfslag van het water kalfden steeds grotere stukken land van de verzwakte meeroevers 
af. Uiteindelijk, door de invloed van wind en water en met name de overstromingen van 1472 en 1509 
groeiden de afzonderlijke meren aaneen tot één groot meer, het Haarlemmermeer. 1 n 1800 bedroeg het 
totale oppervlak van het meer ruim 18.000 hectare. Verschillende hevige stormen lagen hieraan ten 
grondslag. Het Haarlemmermeer werd dan ook wel de 'Waterwolf' genoemd. Steeds vaker kregen de 
steden Amsterdam en Leiden te maken met wateroverlast en ook verbindingswegen werden regelmatig 
door de krachtige golven ondermijnd of weggeslagen. 

2. 2. 1 Droogmakingsplannen 
In de voorgeschiedenis van de droogmaking van het Haarlemmermeer zijn er vele droogmakingsplannen 
ontwikkeld, deze begonnen al in het begin van de 17e eeuw. Oorzaak hiervan was onder meer dat op 
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'Kaartje van het Haarlemmermeer' 
(ca. 1250) 

'Slag op het Haarlemmer Meer 
in het jaar 1573' 
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'Waterschudding op het Haarlemmer Meer' 
(ca. 1755) 

'Doorbraak van de dam tussen Amsterdam 
en Haarlem' (1775) 

5 Yap, 2000, p.37 

2 DE GEMEENTE HAARLEMMERMEER 

20 

1 januari 1616 een hoge watervloed verschillende dijkbreuken langs het IJ veroorzaakte, waarbij veel 
gebieden in en rondom het Haarlemmermeer grote schade leden. Historicus Fockema Andrea onderscheidt 
drie perioden in de droogmakingsplannen5: 

• Tijdens de eerste periode van 1615-1676, kwamen plannen voornamelijk van particuliere zijde. Deze 
werden niet tot uitvoering gebracht door onzekerheid in technische uitvoerbaarheid en belangenconflicten, 
in de vorm van weerstand van de steden Amsterdam, Haarlem en Leiden. De steden waren bang voor hun 
scheepvaartbelangen en zij vreesden ook dat de waterverversing van de grachten aangetast zou worden. 
Zo had Jan Adriaansz Leeghwater ( 1575-1650) in 1641 een opmerkelijk plan. Leeghwaters plan bestond 
uit het bedijken van het Meer en het droogmalen met 160 windmolens. 
• De tweede periode van 1720-1778, waarin het initiatief bij het Hoogheemraadschap Rijnland lag. 
Een technisch zeer uitvoerbaar droogmakingsplan werd niet uitgevoerd door bezwaar van onder meer 
Amsterdam. In 1726 kwam Pierre Louis Daunis met een plan om ten zuiden van Halfweg een door hem 
uitgevonden watermachine te bouwen. Deze machine moest met behulp van zo'n 100 windmolens het 
meer droogmalen. Andere droogmakingsplannen werden gemaakt door onder meer Conradus Zumbag 
de Koesveld, Melchior Bolstra en Nicolaas Cruquius. Ondertussen werd de situatie langs de oevers van 
het Haarlemmermeer steeds slechter. 
• 1 n de derde periode van 1807 -1855, werd de Nederlandse Staat aangewezen als initiatiefnemer en 
uitvoerder van de droogmaking. Hoewel door de uitvinding van stoommachines er een betere 
technische uitvoerbaarheid was, is het proces toch lange tijd vertraagd door tegenstanders van de 
droogmaking. Uiteindelijk werd het besluit tot uitvoering van de droogmaking in 1839 genomen, 
dankzij het doorzettingsvermogen van Koning Willem 1. Het plan van Frederik Gedard Baron van 
Lynden van Hemmen uit 1821 diende hierbij als uitgangspunt. Het heeft uiteindelijk 12 jaar geduurd 
voor de droogmaking gereed was. 

2. 2. 2 De droogmaking 
Op 5 mei 1840 steekt de staatsraad, oud-burgemeester van Amsterdam en lid van de Tweede Kamer F. 
van de Poll de eerste spade in de grond, voor het graven van de Ringvaart achter hoeve Treslong bij 
Hillegom. Dit was de officiële start van de droogmaking. Vanaf deze datum werkten duizenden 
arbeidskrachten met schop en spade aan de totstandkoming van de ruim 60 kilometer lange Ringdijk en 
Ringvaart. In 1845 was de Ringvaart gegraven en in datzelfde jaar maakte het proefstoomgemaal 
Leeghwater zijn eerste slag. In 1849 werden de gemalen Lynden en Cruquius in werking gesteld. De 
gemalen werden via de Hoofdvaart en de Kruisvaart met elkaar verbonden, waardoor ook de diepste 
delen in het midden van de polder, konden worden drooggelegd. Op 1 juli 1852 was, na 14.004.032 
pompslagen, het Haarlemmermeer droog. Door de drie gemalen was in drie jaar en drie maanden tijd 
ruim 800 miljoen m3 water uit het Haarlemmermeer gepompt. 



Tijdens de droogmaking was al een begin gemaakt met de verkaveling van de Haarlemmermeer. Men 
deelde de polder op in vier afdelingen: Vijfhuizen, Rijk, Beinsdorp en Burgerveen. Hiernaast werd het 
gebied met een omvang van ruim 18.000 hectare verkaveld in een rechthoekig gridsysteem, de kavels 
hebben een maat van 200 bij 1.000 meter. De kleigronden werden met name voor akkerbouw ontwaterd 
en verkaveld door middel van een rechthoekig patroon van vaarten, tochten en ontsluitingswegen. De 
wegverkaveling werd uitgevoerd in een patroon van wegen die op twee kilometer afstand van elkaar in 
de richting noordoost-zuidwest liepen. Haaks daarop kwamen de dwarswegen, onderling op drie kilometer 
afstand. Voor de afwatering en waterberging werd in de lengterichting; in de richting van de heersende 
wind (noordoost-zuidwest) de Hoofdvaart gegraven met evenwijdig hieraan de tochten op één kilometer 
afstand van de lengtewegen en loodrecht hierop, om de 200 meter, de dwarstochten. In de buurt van de 
Ringdijk werd afgeweken van het patroon van de kavelmaat, waardoor een randzone ontstond, anders 
dan de polder zelf. Deze rand vormde de overgang van het oude naar het nieuwe land. De maaiveldhoogte 
van het nieuwe land varieerde van -3,00 tot -5,00 meter N.A.P. 

Kort na de droogmaking, op 3 augustus 1853 vond de eerste grondverkoop plaats. De kopers waren over 
het algemeen grootgrondbezitters en particuliere beleggers. Op 20 juli 1855 was alle grond verkocht. De 
totale opbrengst van de verkopingen bedroeg bijna acht miljoen gulden, gemiddeld 473 gulden per 
hectare. Tevens werden er in deze tijd twee dorpen gesticht; Venneperdorp en Kruisdorp, men hield er 
rekening mee dat het gebied in twee stukken verdeeld zou worden. Het ene dorp zou bij de provincie 
Zuid-Holland gaan horen, het andere bij de provincie Noord-Holland. In 1855, drie jaar na de droogmaking, 
werd besloten de Haarlemmermeer als één, in Noord-Holland gelegen gemeente te beschouwen. Later, 
in 1867, toen in Kruisdorp het Raadhuis werd gebouwd, werd dit het belangrijkste van de twee dorpen en 
omgedoopt tot Hoofddorp van de gemeente Haarlemmermeer. Hierdoor ontstond er, en bestaat er overigens 
nog steeds, een vorm van rivaliteit tussen de twee dorpen. Naast deze twee kernen, Venneperdorp werd 
later Nieuw-Vennep, bestaat de gemeente nog uit 24 andere kernen of dorpen. 

2. 2. 3 De Haarlemmermeer in de 19e en 209 eeuw 
Op 1 januari 1856, telt de bevolking in de Haarlemmermeerpolder volgens het 'Chronologisch Overzigt', 
in totaal '1.843 zielen'. Het grootste deel van de bevolking werkt in deze tijd in de agrarische sector. In 
ditzelfde jaar wordt het polderbestuur benoemd dat zeggenschap krijgt over de gehele gemeente. 
Belangrijkste taak van het polderbestuur is in de beginjaren voornamelijk de zorg voor de waterkering 
en de waterbeheersing, zoals bijvoorbeeld de bouw van bruggen. Langzamerhand groeit de bevolking en 
worden de voorzieningen uitgebreid, de Haarlemmermeer is een welvarend landbouwgebied. Veel nieuwe 
inwoners vestigen zich langs de Ringdijk, waardoor de zogenaamde dijkdorpen ontstaan. In 1877 wonen 
8.000 van de 14.000 inwoners van de Haarlemmermeer langs deze Ringdijk, dit zijn voornamelijk de 
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economisch zwakkeren. 
In 1889 wordt begonnen met de bouw van de Geniedijk als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, 
waarbij de belangrijkste Hollandse steden worden verdedigd met behulp van forten en waterlinies. De 
dijk werd gerealiseerd als laatste linie van de landsverdediging (als onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam) en loopt in een straal van 135 kilometer om Amsterdam. Het idee erachter is het onder 
water zetten, het zogenaamde inunderen, van grote stukken land om op die manier vijandelijke legers 
de doorgang te verhinderen. De Geniedijk is de eerste grootschalige afwijking van de polderverkaveling 
en lange tijd een grens in de groei van Hoofddorp. Op het gebied van bedrijvigheid staat de gemeente 
niet stil, zo wordt in 1892 de Maatschappij tot Exploitatie van Staalwaterbronnen opgericht, het latere 
Hollandia bronwater. Ook de boeken van Dik Trom, geschreven door Haarlemmermeerder C.J. Kievit, 
vinden hier hun oorsprong; veel van de avonturen van Dik Trom spelen zich af in Hoofddorp. 

Aan het begin van de 20" eeuw is de Haarlemmermeer nog volop ontwikkeling; in 1907 wordt begonnen 
met de aanleg van het spoorwegennet. Er wordt een verbinding gemaakt van Amsterdam, via Aalsmeer, 
Hoofddorp, Venneperdorp en Oude Wetering naar Leiden. In 1913 wordt het nog steeds bestaande 
Polderhuis geopend, waar het dagelijks bestuur zou vergaderen. En ook Schiphol breidt vanaf 1917 
steeds verder uit. De bevolking groeit in 1925 naar meer dan 25.000 inwoners, waarvan zo'n 3.000 in 
Hoofddorp. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog komt de Haarlemmermeer terecht in de 'Eerste Gevarenklasse van 
Nederlandse gemeenten'. Daarom wordt Schiphol en omliggend gebied in 1943 platgebombardeerd, 
zodat de luchthaven niet in handen zou komen van de Duitsers. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 
wordt er spoedig begonnen met de wederopbouw. Er is een snelle ontwikkeling van economische 
bedrijvigheid; bedrijven uit de Randstad vestigen zich in de Haarlemmermeer, door haar gunstige ligging 
en expansiemogelijkheden. Vanaf deze tijd gaat het hard, steeds meer bedrijven vestigen zich in de 
gemeente en ook Schiphol wordt opnieuw opgebouwd en uitgebreid tot belangrijke en bedrijvige 
luchthaven. Toch is in deze periode, eind jaren '50, nog 60% van de beroepsbevolking werkzaam in de 
agrarische en semi-agrarische sector. De polder bestaat voornamelijk uit open landschap en 85% van het 
totale gebied is in agrarisch grondgebruik. De landbouw beheerst dan ook het sociale leven, zoals 
verenigingen, de politiek, het polderbestuur, de kerk en andere organisaties. 
Pas in de jaren '60 en '70 begint het aantal werkenden in de agrarische sector af te nemen. De enorme 
bevolkingsgroei zorgt ervoor dat er veel woningen worden gebouwd. Ook de werkgelegenheid stijgt 
flink, met name door Schiphol. In 1980 wordt het nieuwe Raadhuis geopend en een jaar later krijgt de 
Haarlemmermeer de groeikernstatus. Tot 1995 worden er 15.000 woningen gebouwd bij Hoofddorp, 
Vijfhuizen en Zwaanshoek. Ook de Schiphollijn wordt in dit jaar in gebruik genomen. In 1993 wordt de 
gemeente aangewezen als Vinex-locatie, waardoor tot het jaar 2005, 17.400 woningen bijgebouwd worden 
in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Vijfhuizen. 



Vooral in en na de jaren '60 is de bevolking van de gehele Haarlemmermeer sterk gegroeid. Met name de 
transformatie van Hoofddorp van boerendorp tot middelgrote stad heeft ervoor gezorgd dat ook de 
mentaliteit van de bevolking is veranderd. Verklaringen voor deze sterke groei zijn6

: 6 

- De gunstige ligging in de Randstad. 
- De groei van Schiphol en de daarmee samenhangende werkgelegenheid. 
- Het inspelen op het proces van suburbanisatie via het grote aanbod van grondgebonden woningen. 

2. 2.4 Ruimtelijke ontwikkeling van de Haarlemmermeer 
Als basis voor de ontwikkeling van de Haarlemmermeer geldt de polderverkaveling. Omdat het gebruikelijk 
is de polder per kavel te ontginnen en te bebouwen, wordt deze methode ook in de Haarlemmermeer 
toegepast. Vooral in de beginperiode van de ontwikkeling van Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Zwanenburg 
is een duidelijke groei in kavelmaten te herkennen. Het was economisch het voordeligst de kavels van 
200 bij 1.000 meter in zijn geheel te kopen en zo uit te breiden. Zo werden en worden nog steeds de 
maat en schaal van diverse ontwikkelingen gestuurd door deze typerende kavelmaat. Ook de kavelrichting 
speelde een rol in de ontwikkeling; langs de noord-zuidwegen vestigden zich de rijke boeren, zij bouwden 
monumentale boerderijen op minimaal 200 meter van elkaar. Langs de oost-westwegen vestigden zich 
de arbeiders. Hier verschenen kleine woningen in de vorm van lintbebouwing, aan de lange zijde van de 
kavel werd grond onttrokken voor deze bebouwing. De lintbebouwing heeft hierdoor altijd een maat in 
hele kilometers. Voorbeelden hiervan zijn de kernen Kabel en Boeselingheliede. In de kernen Hoofddorp 
en Nieuw-Vennep waren het de notabelen en rijken die zich langs de Hoofdvaart vestigden, de gewone 
burgers woonden langs de oost-west georiënteerde Kruisweg of Venneperweg. De bebouwing bestond 
hier voornamelijk uit rijtjeswoningen. Opvallend zijn de afwijkingen binnen de polderverkaveling, naast 
de Geniedijk is het de infrastructuur die afwijkt van de strakke verkaveling. Naarmate het belang en de 
snelheid van de infrastructuur groter is, wordt de behoefte om af te wijken van het polderstramien ook 
sterker en groter. Dit blijkt duidelijk uit de route van spoor- en (snel)wegen. 
Aan de hand van historische kaarten is de ontwikkeling van de polder duidelijk waar te nemen: 
- 1868 (figuur 1) 
De polder is drooggelegd, de agrarische verkaveling is duidelijk zichtbaar met centraal gelegen de 
Hoofdvaart. Kruisdorp en Venneperdorp worden gesticht op een kruising van wegen. 
- 1934 (figuur 2) 
In de groei van Hoofddorp en Nieuw-Vennep is duidelijk de kavelmaat te herkennen, de dorpen ontwikkelen 
zich in hele kavels. De eerste bovenlokale belangen vestigen zich in de polder: de Geniedijk, de A4 en 
Schiphol. De A4 en Schiphol voegen zich zoveel mogelijk in het poldergrid, de omvang van Schiphol kan 
worden uitgedrukt in een aantal hele kavels. De A4 volgt in grote lijnen de Kagertocht, maar wijkt bij de 
randen van de polder, daarvan af. 
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figuur 1: Haarlemmermeer 1855 
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figuur 2: Haarlemmermeer 1934 
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figuur 4: Haarlemmermeer 1990 
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7 Gemeente Haarlemmenneer, 2003 
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- 1970 (figuur 3) 
In de verdere groei van de dorpen is het ordende principe van de kavelmaat te herkennen, uitbreidingen 
vinden plaats in hele kavels. Eind jaren '60 worden in Hoofddorp de eerste wijken ten zuiden van de 
Geniedijk gebouwd, Graan voor Visch en later Pax en Bornholm. In de oudste wijken ten noorden van de 
Geniedijk volgt de verkaveling het polderpatroon, ten zuiden van de Geniedijk krijgen de woonwijken 
een andere, nieuwe verkaveling. Opvallend is de groei van het wegennet met de A9, A205, N201 en 
N207. Ook de groei van Schiphol is enorm. Om alle infrastructuur te realiseren, wordt veel zand uit de 
Haarlemmermeerse bodem gewonnen. Zandwingaten bevinden zich in het Haarlemmermeerse Bos en 
bij Nieuwe Meer. 
- 1990 (figuur 4) 
In de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening wordt Hoofddorp aangewezen als groeikern, waardoor 
alleen Hoofddorp een enorme groei ondergaat, Nieuw-Vennep blijft sterk achter in ontwikkeling. De 
groei van Hoofddorp vindt uitsluitend in westelijke richting plaats, waardoor de nieuwe woonwijken 
steeds verder van het (oude) centrum komen te liggen. In 1980 wordt de Schiphollijn officieel geopend, 
de spoorlijn die Amsterdam, Schiphol, Leiden en Den Haag verbindt. 

2. 3 Haarlemmermeer nu 
De gemeente Haarlemmermeer in het kort7: 

• 18.000 hectare 
• 125.000 inwoners 
• 6. 700 bedrijfsvestigingen 
• 115.000 arbeidsplaatsen 
• 180.000 auto's per dag over A4 
• 1.250 vliegbewegingen per dag 
De Haarlemmermeer telt op dit moment ruim 125.000 inwoners en groeit door de ontwikkeling van 
woningbouw in o.a. Hoofddorp en Nieuw-Vennep in 2015 naar ca.155.000 inwoners; één van de grotere 
gemeenten van Nederland. Van het totale gemeenteoppervlak is maar een klein gedeelte bebouwd. Dit 
stedelijke gebied heeft daarentegen wel een oppervlak dat bijna drie keer zo groot is als de stad Utrecht. 
Door de verschillende uitbreidingen wordt de Haarlemmermeerpolder ook wel de grootste bouwput van 
Nederland genoemd. De polder is door de vele bouwplannen, waarvan sommige nog steeds aan de gang, 
enorm veranderd. Zo zijn er de uitbreiding van Hoofddorp (Vinex-locatie Floriande), Nieuw-Vennep 
(Getsewoud) en Vijfhuizen (Stellinghof-Vijfhuizen), de verdubbeling van de A4, de aanleg van rijksweg 
AS, het omleggen van de A9 bij Badhoevedorp en de uitbreiding van Schiphol. Ook de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen en de realisering van nieuwe recreatie-, natuur- en waterbergingsgebieden dragen 
bij aan de verandering van het karakter van de polder. 



figuur 5: 
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Totaalkaart 
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In de gemeente zijn op dit moment ongeveer 115.000 arbeidsplaatsen. Deze werkgelegenheid is in 
hoofdzaak Schiphol ondersteunend of gerelateerd, waarbij de nabijheid van de nationale luchthaven de 
voornaamste oorzaak is. Luchtvaartmaatschappijen, transportbedrijven, als ook de overheid, profiteren 
allen van deze nabijheid. Hoewel een groot deel van het grondgebied van de Haarlemmermeer momenteel 
nog gebruikt wordt voor land- en tuinbouw, werkt slechts 2% van de beroepsbevolking in de agrarische 
sector. De Schiphol-gebonden werkgelegenheid is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale 
werkgelegenheid. De luchtvaart verzorgt ca. 35% van de werkgelegenheid en de distributie en transport 
samen 15%. Voorspeld wordt dat de werkgelegenheid voor Schiphol jaarlijks met gemiddeld 2.000 -
3.000 arbeidsplaatsen zal groeien8• 

De gemeente Haarlemmermeer heeft een aantal beeldbepalende elementen. Het zijn niet alleen het 
open karakter en de strakke gridstructuur van het drooggemaakte land die in grote lijnen de structuur 
van het gebied bepalen, ook de skyline van Schiphol en Hoofddorp bepalen in grote mate het beeld van 
de Haarlemmermeer. Ander opvallend landschappelijk element dat afwijkt van de strakke 
verkavelingstructuur, is de Geniedijk. Niet zichtbaar in het landschap, maar zeer belangrijke factor in 
dit onderzoek zijn de geluidscontouren die een groot deel van de gemeente 'bedekken'. 

De gemeente is vooral de laatste paar jaren flink bezig met allerlei uitbreidingen. Naast de ontwikkeling 
van de Vinex-locaties, was er de in gebruik name van de vijfde baan van Schiphol, de ontwikkeling van 
de Zuidtangent, de HOV- (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) verbinding van Amsterdam, via Schiphol, 
Hoofddorp naar Haarlem, de aanleg van de HSL (de Hogesnelheidslijn van Amsterdam, via Schiphol naar 
Breda, gereed in 2007) en wordt er gewerkt aan drie Calatrava-bruggen (ontworpen door architect 
Santiago Calatrava) over de Hoofdvaart tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Al deze ontwikkelingen, 
plannen en projecten benadrukken de ambitie van de gemeente. Dat zij openstaat voor nieuwe impulsen 
en ook uitdagingen durft aan te gaan. 
Zo was er de wereldtuinbouwtentoonstelling, de Floriade, van 6 april t/m 20 oktober 2002. Dit enorme 
evenement heeft, hoewel er een fors verlies is geleden door de gemeente (ca. acht miljoen euro), toch 
ook veel positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. De organisatie van de Floriade zorgde 
bijvoorbeeld voor de aanleg van de provinciale weg N205 (de voormalige N22). Dit in combinatie met de 
aanleg van de AS langs de Aalsmeerbaan, en de omlegging van de A9 ten zuiden van Badhoevedorp 
(gereed in 2010), is en wordt de bereikbaarheid van de gemeente enorm verbeterd. Ook op architectonisch 
vlak is de gemeente vernieuwend bezig; bekende architecten: Steven Holl, Winy Maas, Sjoerd Soeters, 
Charles Vandenhove en Santiago Calatrava werden aangetrokken om opvallende bouwwerken te realiseren. 
Ook krijgen veel jonge architecten de kans om hun eerste woningbouwproject te realiseren; zoals bij 
Vinex-locatie Vijfhuizen. 



De verschillende kernen in de Haarlemmermeer 
De gemeente Haarlemmermeer is een cluster van 26 grote en kleine kernen: 
• Aalsmeerderbrug • Lisserbroek 
• Abbenes • Nieuw-Vennep 
• Badhoevedorp • Nieuwe Neer 
• Beinsdorp • Nieuwebrug 
• Boesingheliede • Oude Neer 
• Buitenkaag • Rijsenhout 
• Burgerveen • Rozenburg 
• Cruquius • Schiphol 
•De Hoek •Schiphol - Rijk 
• Hoofddorp • Vijfhuizen 
• Kabel • Weteringbrug 
• Leimuiderbrug • Zwaanshoek 
• Lijnden •Zwanenburg 

Hoofddorp, de grootste kern van de gemeente, heeft ongeveer 60.000 inwoners en is het administratieve 
en economische centrum van de gemeente. In Hoofddorp bevinden zich verschillende bedrijventerreinen 
en Schiphol-gebonden bedrijven en kantoren. Daarnaast bestaat het centrum van Hoofddorp uit een 
groot gedeeltelijk overdekt winkelcentrum. Andere aanwezige voorzieningen zijn o.a. het Raadhuis, 
Schouwburg 'de Neerse' en sportplaza 'het Spectrum'. De wat oudere woonwijken zijn organisch 
vormgegeven, waardoor de bereikbaarheid soms wat te wensen overlaat. Nieuwere woonwijken stammen 
vooral uit de tijd van de groeikernstatus en van het Vinex-beleid, waardoor voornamelijk uniforme 
rijtjeswoningen het stedebouwkundig beeld in de stad bepalen. 
Nieuw-Vennep is de tweede grote kern in de gemeente, met ongeveer 25.000 inwoners. Deze kern ten 
zuiden van Hoofddorp, is met de ontwikkeling van Vinex-locatie Getsewoud anderhalf maal in omvang 
toegenomen. Andere bekende kernen zijn Badhoevedorp, in het noorden van de gemeente, langs de 
Ringvaart, met 12.000 inwoners. Schiphol en Schiphol-Rijk met de luchthaven en de vele bedrijven en 
kantoren. De overige kleinere kernen zijn grotendeels ontstaan uit dijkdorpen langs de Ringvaart. Deze 
kleine dorpen hebben een karakteristieke uitstraling en de inwoneraantallen variëren van 1 O tot maximaal 
1.000 mensen. 

2.4 Vinex-locaties en andere (woningbouw)plannen in aanbouw 
In 1993 werd in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) vastgesteld door het Rijk dat 
in de gemeente Haarlemmermeer 17.400 woningen binnen 10 jaar tijd, voor het jaar 2005, moeten 

Luchtfoto van Hoofddorp 
(gebied tussen de Hoofdvaart en het spoor) 
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figuur 8: Kemen in de Haarlemmermeer 
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worden bijgebouwd. De nota werd ontwikkeld om het tekort aan woningen in Nederland, in korte tijd 
aan te pakken. Voor het jaar 2005 moesten er in totaal in Nederland 685.000 woningen worden bijgebouwd. 
In de Haarlemmermeer werd gekozen voor een drietal locaties; Nieuw-Vennep, Hoofddorp en Vijfhuizen. 
In 1997 werd begonnen met de bouw van Getsewoud bij Nieuw-Vennep. De andere twee Vinex-locaties 
zijn Floriande bij Hoofddorp en Stellinghof-Vijfhuizen bij Vijfhuizen. De vierde locatie; Toolenburg-Zuid 
(in het zuiden van Hoofddorp) zal, zo blijkt in 2002, niet onder het Vinex-beleid vallen. Met de bouw van 
deze wijk, naar een ontwerp van architecten Steven Hall en Winy Maas, zal rond 2005 worden begonnen. 
Naast een forse toename in aantal woningen in de gemeente zal ook het wegennet worden uitgebreid. 
Tevens wordt er veel aandacht besteed aan de groenstructuur, het voorzieningenniveau en de 
bereikbaarheid. Opvallend project zijn de drie bruggen over de Hoofdvaart, ontworpen door architect 
Santiago Calatrava. 

Floriande (Hoofddorp) 
De grootste Vinex-locatie in de gemeente Haarlemmermeer is de nieuwe wijk Floriande. In deze wijk ten 
(zuid)westen van Hoofddorp, worden 7.500 woningen gerealiseerd. Het westelijk deel van de wijk, de 
Eilanden, krijgt een zeer waterrijk karakter. De woonbuurten zijn hierbij gesitueerd op 12 eilanden, 
verbonden met het 'vaste land' door opvallende bruggetjes (ontworpen door architectenbureau Zwarts 
en Jansma). De 12 eilanden bestaan elk uit gemiddeld 300 woningen en krijgen allen een eigen karakter. 
Door het toepassen van een eigen thema in de architectuur, verschillend materiaalgebruik en accenten 
in de woningbouw per eiland, krijgt de Floriande een eigen identiteit en uitstraling. Op elk eiland 
markeert een hoog appartementengebouw de toegang als soort van 'brugwachter'. Hoewel de eilanden 
alleen toegankelijk zijn via een brug, is het gebied zelf ontsloten door de N205, de nieuwe IJtochtzone, 
de Kruisweg en de Bennebroekerweg. De straatnamen op de eilanden zijn ontleend aan markante locaties, 
vuurtorens en natuurgebieden op de Zeeuwse, Zuid-Hollandse en Waddeneilanden. 

IJwijk, onderdeel van Floriande, is gelegen in de zuidoostelijke hoek van de Floriande, tussen de 
IJtochtzone, de IJweg, een aantal sportvelden en de Bennebroekerweg. Dit gebied is verdeeld in vijf 
delen; vijf ruimtelijke eenheden met ieder een eigen (woon)sfeer. Zo is er de IJtocht met centrumzone, 
gekenmerkt door statige bebouwing, bomenlanen en pleinen. Het wijkdeel Pleinen, het grootste deelplan 
van IJwijk, is herkenbaar door kleine informele en intieme buurtjes. In het wijkdeel Sportdorp, tussen 
en tegen de sportvelden gelegen, met een informele, levendige sfeer, wordt een park gerealiseerd. Het 
centraal gelegen wijkdeel Archipel, wordt gekenmerkt door groen en water. Als laatste het deelplan 
IJweg, een smalle langgerekte zone langs de IJweg, waar de verkeersluwe oude polderweg en de langzaam
verkeersroutes zorgen voor een eigen sfeer. 

Floriande ligt dichtbij het centrum van Hoofddorp, dat overigens ook geheel vernieuwd wordt. In de wijk 

Vinex-locatie Floriande bij Hoofddorp 
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komen een winkelcentrum, basisscholen, het Haarlemmermeer Lyceum, een ziekenhuis, een 
gezondheidscentrum, meerdere sportfaciliteiten en een bibliotheek. Op de Eilanden komen 300 thuiswerk
en telewerkwoningen en aan de noordkant van de wijk wordt het Spaame-ziekenhuis gebouwd. In Floriande 
zullen naast woningen in de sociale huursector, ook woningen in de sociale koopsector en de 'reguliere' 
koopsector te vinden zijn. Daarnaast zal Eiland 5 in de Eilanden bestaan uit 66 vrije kavels; de oppervlakte 
per kavel varieert van 600 tot 1.200 m2• 

Het noordelijk deel van de Floriande wordt ontsloten door de N201. Het zuidelijk deel is bereikbaar via 
de Bennebroekerweg. Tevens komt bij het Spaarne-ziekenhuis een halte van de HOV-verbinding, de 
Zuidtangent. Ten westen van Floriande ligt de N205, de nieuwe noord-zuidverbinding van de 
Haarlemmermeer. 

Getsewoud (Nieuw-Vennep) 
De nieuwe wijk Getsewoud wordt ten westen van Nieuw-Vennep gebouwd. De wijk bestaat uit twee 
delen: Getsewoud-Noord en -Zuid. In totaal zullen er 5.900 woningen worden gerealiseerd in 16 
deelplannen met verschillende karakters. Zo zijn er grachtenpanden, schoolwoningen en een 
appartementengebouw in de herkenbare stijl van architect Charles Vandenhove. De delen die aansluiten 
op de bestaande bebouwing zijn vrij traditioneel gebouwd en er wordt veel gebruik gemaakt van baksteen. 
In het midden van de wijk zijn de woningen meer eigentijds en moderner vormgegeven. Aan de westrand 
staan veel vrijstaande en 2-onder-1-kap woningen. In het uiterst zuidelijk en noordelijk deel van het 
plan hebben jonge architecten veel vrijheid gekregen om bijzondere woningen te ontwerpen. In het 
midden van de wijk liggen de belangrijkste openbare voorzieningen voor heel Getsewoud, zoals het 
winkelcentrum, de scholen en een verpleeghuis, ook zijn er voldoende sportvoorzieningen in de wijk. 
Door het nieuwe woongebied slingert van noord naar zuid een langgerekt wijkpark. De ontwerpers lieten 
zich inspireren door de 19e eeuwse rqmantische stadsparken in o.a. Haarlem en Leiden. 

Stellinghof-Vijfhuizen (Vijfhuizen) 
Het dorp Vijfhuizen is een kleinschalig karakteristiek dorp, gelegen in het noordwesten van de gemeente, 
in de bocht van de Ringvaart. Tot het jaar 2005 zal het dorp in zuidelijke richting worden uitgebreid met 
680 woningen. Het plangebied wordt doorsneden door de Zuidtangent, die overigens ook een halte in 
Vijfhuizen heeft. Het noordelijke deel van het plangebied is opgezet in een hofstructuur, terwijl het 
zuidelijke deel voornamelijk bestaat uit vrije kavelwoningen. Vinex-locatie Getsewoud bij Nieuw-Vennep 
Coördinerend architect en supervisor voor het stedebouwkundig plan is Liesbeth van der Pol. Zij werkte 
samen met jonge, talentvolle architecten uit Nederland, Frankrijk, België en Groot-Brittannië en maakte 
van de verschillende fantasievolle en avontuurlijke interpretaties van deze ontwerpers een helder plan. 
Hierbij werd op een eigentijdse manier toch een dorps karakter gecreëerd. In totaal zullen in Stellinghof-
Vijfhuizen 86 vrije kavel woningen, 134 huurwoningen, 394 eengezinskoopwoningen en 66 appartementen DE GEMEENTE HAARLENMERMEER 2 

37 



Impressie Toolenburg-Zuid 

9 Yap, 2000, p.41 
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worden gerealiseerd. Hiervan is ca. 30% sociale sector en ca. 70% vrije sector. Tevens zal er ter hoogte 
van de overgang van het oude en het nieuwe woongebied een nieuw dorpshart worden gerealiseerd. De 
woningen die aan de rand van het dorpshart worden gebouwd, zijn op de wensen van ouderen gericht. 
De nieuwe bewoners kunnen gebruik maken van de al bestaande voorzieningen in het dorp, zoals winkels, 
scholen en sportvoorzieningen. Het nieuwe woongebied wordt omgeven door natuur en recreatiegebieden; 
het Haarlemmermeerse bos, recreatiegebied de Groene Weelde, de Geniedijk, de Ringvaart, het fort 
Vijfhuizen, de golfcourse Vijfhuizen en het (voormalige) Floriade-terrein. De nieuwe provinciale weg, 
de N205, die werd aangelegd voor de Floriade, zorgt ervoor dat Vijfhuizen goed bereikbaar is. 

Toolenburg-Zuid (Hoofddorp) 
Toolenburg-Zuid werd aangewezen als laatste van de vier grote Vinex-locaties in de Haarlemmermeer. 
Maar, omdat er in de voorgaande drie locaties al is voldaan aan de afgesproken taakstelling van 17.400 
woningen kan Toolenburg-Zuid zich onttrekken aan het strikte Vinex-beleid. Hierdoor ontstaat er een 
grotere vrijheid in programma en ontwikkeltijd voor deze locatie. Er wordt uitgegaan van ongeveer 
1.000 woningen. Al sinds 2000 is de gemeente Haarlemmermeer bezig met dit gebied, waarbij het thema 
'een eigentijdse vorm van wonen in de 21e eeuw', centraal staat. Aandachtspunten die hierbij worden 
genoemd, zijn: grote woningen, experimenteel, duurzaamheid, functiemenging, hybriditeit, vrije 
indeelbaarheid, ruimte voor mobiliteit, verschillende leefritmen en leefstijlen, uniciteit, eigenheid en 
adaptievermogen. De gemeente heeft vier (gerenommeerde) architecten aangewezen die hun visie 
mochten geven voor een mogelijke invulling van Toolenburg-Zuid. Uit deze vier architecten: Erick van 
Egeraat, Winy Maas, Sjoerd Soeters en Steven Holl, zijn uiteindelijk Steven Hollen Winy Maas, gekozen 
om het definitieve plan te maken. De bouw van dit project zal rond 2005 aanvangen. 

2. 5 Schiphol 
Schiphol, belangrijk kenmerk van de Haarlemmermeer, is zowel op passagiersgebied als op vrachtgebied 
de vierde luchthaven van Europa. Het vliegveld is van groot belang voor de Nederlandse economie, met 
ruim 21 miljoen passagiers per jaar en een werkgelegenheid van ruim 50.000 arbeidsplaatsen bij meer 
dan 500 bedrijven. 
Schiphol dankt haar naam waarschijnlijk aan de benaming van de baai in de voormalige Haarlemmermeer. 
Waar nu Schiphol ligt, was al voor het jaar 1500 de plaats waar schepen bij zware zuidwesterstorm de 
trechtervormige baai binnendreven en vervolgens vast kwamen te zitten en vergingen. De naam betekent 
dan ook 'scheepshol' of 'scheepsgraf'9• Andere verklaring voor de naam is dat Schiphol vroeger een stuk 
laag gelegen, moerassig en drassig land was, wat gebruikt werd om hout vandaan te halen. Schip is hier 
ontleend aan het Gotische woord 'scip', dat hout betekent. 
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Geluidshinder? 

Het huidige banenstelsel en verschillende 
opties voor een eventuele 6• en -,. baan 
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In 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd de locatie Fort Schiphol gekozen voor de aanleg van een 
militair vliegveld, het eerste vliegtuig landt hier in september van dit jaar. Al na twee jaar wordt het 
vliegveld enorm uitgebreid, voornamelijk door de oorlogsdreiging. In 1919 wordt Schiphol opengesteld 
voor burgerluchtvaart en worden de eerste dagelijkse binnenlandse lijndiensten en de eerste internationale 
lijnen uitgevoerd. In de beginjaren bestaat er nog geen luchtverkeersleiding. De communicatie tussen 
vliegtuig en grondstation bestaat slechts uit advies aan de vlieger om botsingen onderweg te voorkomen 
en informatie over het weer. Luchtvaartmaatschappij KLM begint in 1920 met geregelde lijndiensten 
vanaf haar thuisbasis Schiphol en ook vliegtuigenfabriek Fokker breidt steeds verder uit. Voor de Olympische 
Spelen in Amsterdam van 1928 wordt in opdracht van de gemeente, volop gebouwd om een volwaardige 
luchthaven te realiseren. Sindsdien is het luchtverkeer en -vervoer van en naar Schiphol steeds verder 
uitgebreid, behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen het zwaar werd gebombardeerd. Sinds januari 
1958 wordt Schiphol beheerd door de NV Luchthaven Schiphol, voornaamste aandeelhouders zijn de 
Nederlandse Staat, de gemeente Amsterdam en gemeente Rotterdam. 

In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra werd opgemerkt dat de ligging van Schiphol 'hoogst 
ongelukkig is als bron van gevaar, hinder en overlast', maar dit verhinderde niet dat de overheid en 
Schiphol zodanige investeringen hebben gedaan dat de luchthaven inmiddels moet worden beschouwd 
als een onverplaatsbaar geografisch gegeven. Er is overwogen het vliegveld na de oorlog weer op te 
bouwen op een plek tien kilometer in zuidwestelijke richting. Dit is overigens nooit tot een concreet 
plan gekomen. Later is nog gedacht aan een tweede grote luchthaven in de Markerwaard om Schiphol te 
ontlasten. Ook dit plan is nooit tot uitvoering gebracht, omdat de Markerwaard nooit is drooggelegd. 
Andere mogelijkheid was het verplaatsen van de nationale luchthaven naar een eiland in de Noordzee. 
Hoewel deze plannen nooit zijn uitgevoerd, werd voor dit scenario wel al eens een uitwerking gemaakt. 

Sinds 1967 is de structuur van Schiphol zoals we het nu kennen, een tangentieel banenstelsel met op dit 
moment vijf banen van ongeveer drie kilometer lang; de Aalsmeerbaan, Kaagbaan, Buitenveldertbaan, 
Zwanenburgbaan en de Polderbaan (de vijfde baan, die in februari 2003 in gebruik is genomen). 
In 1981 wordt de Schiphollijn in gebruik genomen, de treinverbinding die Amsterdam, Schiphol en Den 
Haag verbindt. En in 1996 komen er forse uitbreidingen van de luchthaven met een geheel nieuwe 
vertrek- en aankomsthal, Schiphol heeft nu zes pieren. Het one-terminal-concept wordt gehandhaafd: 
alle goederen en passagiers worden in hetzelfde gebouw afgehandeld. Het bestaande stationsgebouw 
krijgt een volledige facelift, er wordt een winkelcentrum ontwikkeld: Schiphol-Plaza en het aantal 
hotels wordt uitgebreid. Steeds meer bedrijven hebben zich inmiddels op de luchthaven gevestigd, 
waardoor de werkgelegenheid en bedrijvigheid op en rondom Schiphol flink toeneemt. 
Net de groei van Schiphol en haar omgeving wordt het landschap van de gemeente Haarlemmermeer 
door de toename van mobiliteit c.q. infrastructuur steeds meer gefragmenteerd. Door de aanleg van de 
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A4 en de spoorweg van en naar Schiphol wordt de gemeente in een oostelijk en een westelijk deel 
verdeeld. Ook de geluidscontouren en veiligheidszones zorgen voor ruimtelijke reserveringen en barrières, 
waardoor een duidelijke scheiding in bewoond en onbewoond gebied ontstaat. De A9 zorgt voor een 
noordelijk deel - met Zwanenburg en Badhoevedorp - en een zuidelijk deel. Hierdoor richten beide 
dorpen zich ook psychologisch op Amsterdam en staan met hun rug naar de rest van de Haarlemmermeer. 
In dit gebied bevinden zich dan ook de meeste 'Schipholklagers'. Berucht is de Buitenveldertbaan die 
met name gebruikt moet worden bij een harde zuidwestenwind en daardoor veel geluidsoverlast 
veroorzaakt in Buitenveldert en Amstelveen. Ook de Zwanenburgbaan levert veel klachten op, terwijl de 
Aalsmeerbaan in feite in de achtertuinen van sommige Aalsmeerders ligt. Alleen de Kaagbaan levert in 
verhouding weinig overlast, omdat de vliegtuigen boven een relatief groot onbebouwd gebied vliegen en 
landen. Het veroorzaakt wel een tweedeling in zowel Hoofddorp als Nieuw-Vennep, namelijk een 
werkgebied in de nabijheid van de A4 en een woongebied aan de westzijde van beide kernen. De vijfde 
baan, de Polderbaan, ligt parallel aan de Zwanenburgbaan en zorgt voor relatief weinig overlast. 
Vooral vanaf 1960 speelt de geluidshinder rondom het vliegverkeer van Schiphol een belangrijke rol. 
De vastgestelde geluidszones en -normen werden in het verleden nog wel eens overschreden, wat vaak 
tot klachten leidde van omwonenden. Door de in gebruik name van de vijfde baan in 2003 zal de 
geluidsbelasting in de meeste gebieden direct rond de luchthaven geleidelijk minder worden. De andere 
banen zullen hierdoor minder worden gebruikt. In ditzelfde jaar gaan ook de nieuwe milieu- en 
veiligheidsnormen gelden, vastgelegd in de Schiphol wet, opgesteld door de ONL (Ontwikkeling Nationale 
Luchthaven) van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. 
Met name de geluidscontouren zullen een belangrijke rol spelen bij het opstellen van een 
ontwikkelingsstrategie voor een nieuwe stad. Een groot deel van de gemeente kan hierdoor niet worden 
bebouwd (met woningen). Ook moet rekening worden gehouden met aan- en afvliegroutes. 

2. 6 Toekomstplannen en -visies voor de Haarlemmermeer 
Voor de gemeente Haarlemmermeer zijn in het verleden al verschillende toekomstvisies en -plannen 
ontwikkeld. Zo heeft bijvoorbeeld architect Rem Koolhaas zich in 1996 beziggehouden met de 
mogelijkheden van een 'Airportcity'. Hierin gaf hij aan hoe de Haarlemmermeer eruit zou kunnen zien 
als Schiphol zou worden verplaatst naar een eiland in de Noordzee. BVR (stedebouwkundig Bureau Van 
Riek) maakte in 1997, in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer, de Toekomstvisie Haarlemmermeer 
2015. Hierin werd een totaalvisie gegeven voor de gehele gemeente. Meest recent is het centrumplan 
voor Hoofddorp van architect Wiel Arets. De aanzet die Adri Duijvestein gaf met de Nota Rubiks Ruimte 
heeft ook gevolgen gehad binnen de gemeente. Zo zijn in 2002 verschillende workshops georganiseerd 
waarbij de mogelijkheden werden onderzocht voor een eventuele nieuwe stad in de Haarlemmermeer. 



2. 6.1 Toekomstvisie Haarlemmermeer 2015 
In 1997 stelde stedebouwkundig bureau BVR in samenwerking met een groep van adviesbureaus, in 
opdracht van de gemeente, de Toekomstvisie 2015 op. De Gemeente Haarlemmermeer wilde met behulp 
van deze visie haar identiteit versterken. Door niet één, maar verschillende ontwikkelingsvisies, 
(uiteindelijk vijf scenario's) op te laten stellen, zou de gemeente uiteindelijk gefundeerd kunnen kiezen, 
afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen. Hierbij werd ingespeeld op de onzekere toekomst van het 
gebied, met name door de aanwezigheid van Schiphol. 
Elk model gaat uit van een andere economische groei en woningbouw, hierbij zijn de ruimtelijke en 
sociaal-economische gevolgen beschreven, zoals bijvoorbeeld sociale segregatie, infrastructuur en vervoer, 
werkgelegenheid en woningaanbod. Ook is aangegeven hoe de bestaande ruimtelijke structuur zal worden 
aangepast. Deze vijf stedebouwkundige modellen: Polderstad, Kavelstad, Hoofdstad, Zuidstad en Weststad, 
zullen kort worden toegelicht10• 

In het scenario 'Polderstad' wordt Hoofddorp ontwikkeld tot een suburbane stad van groot formaat. De 
uitbreiding vindt voornamelijk plaats tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, met een groot park aan de 
westkant en een mogelijke parkzone in het noorden. Aan de oostkant rond het knooppunt van de A4 en 
N201 ligt een grote concentratie van bedrijvigheid. 
In 'Kavelstad' staat de pioniers- en dorpencultuur van de polder centraal. Verstedelijking vindt slechts 
plaats in kleine eenheden door het vrijkomen van landbouwgrond en doordat in de woningmarkt grote 
behoefte bestaat aan deze vorm van suburbanisatie ('het Wilde Wonen'). De automobiliteit blijft hoog 
en de polderwegen worden uitgebouwd tot grote ontsluitingswegen. 
Het model 'Hoofdstad' combineert zoveel mogelijk verschillen en contrasten met zoveel mogelijk ingrepen, 
toevoegingen en veranderingen aan de bestaande situatie. Tegelijkertijd behouden de kleine kernen hun 
identiteit. Hoofddorp daarentegen wordt in westelijke richting, dwars op de A4 en spoorweg, ontwikkeld 
tot stad. Het openbaar vervoer krijgt in dit model extra aandacht. 
In 'Zuidstad' wordt Lisserbroek tot grote kern ontwikkeld, waardoor drie grote kernen ontstaan met 
daartussen groene buffers. Zo wordt er tezamen met de 'Bollensteden', een stedelijk netwerk ontwikkeld 
tussen Amsterdam en Leiden. Het openbaar vervoer wordt uitgebreid met een light-rail tussen Amsterdam
Noord, -Centrum en -Zuid, Schiphol en Leiden (de Noord-Zuidlijn). 
'Weststad' laat een heldere verdeling van de polder zien, waarbij de westkant wordt ontwikkeld ten 
behoeve van de woningbouw. De oostkant wordt ingenomen door de luchthaven en mainportgebonden 
bedrijvigheid en infrastructuur. Rondom het knooppunt van de A4 en N201 ontstaat een toplocatie voor 
bedrijven, dat aansluit op het gebied Amstelveen-Amsterdam-Zuidoost. 
Uiteindelijk werd in 1997 het scenario Hoofdstad door de gemeente aangenomen als toekomstvisie tot 
het jaar 2015. Het gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep zou worden ontwikkeld tot 'Park van de 
21e eeuw'. 
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2. 6. 2 Workshop gemeente Haarlemmermeer 
Het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer organiseerde in juni 2002, in het kader van de Dag van 
de Architectuur 2002, een workshop voor architecten uit de regio. Uitkomst van de workshop waren drie 
toekomstvisies voor een nieuw soort stad in de Haarlemmermeer. Een drietal uiterste mogelijkheden: de 
Kernstad (bouwen in het midden van de polder), de Ringstad (bouwen langs de randen) en de Parkstad 
(een sterk versnipperde stedelijke ontwikkeling over het gehele grondgebied van de Haarlemmermeer). 
Alle visies gaan uit van de bestaande verkavelingstructuur van de polder. Ook het water speelt een 
belangrijke rol in de ontwerpen, grote stukken polder zullen moeten gaan dienen voor de 
hoogstnoodzakelijke waterberging. 
In het ontwerp voor de 'Ringstad' blijven Hoofddorp en Nieuw-Vennep bestaan als zelfstandige kernen in 
de open ruimte van de Haarlemmermeer. Het bestaande verkavelingspatroon wordt behouden en versterkt 
door juist aan de randen, langs de Ringvaart, te bouwen. De Ringvaart vormt de basis van de nieuwe 
structuur, een soort van lintbebouwing, waaraan wordt gewoond en gerecreëerd. Ook wordt er aangesloten 
op de Kagerplassen (ten zuiden van de gemeente) en op de Westeinderplassen (ten oosten van de 
gemeente), waardoor wonen op en langs het water mogelijk worden. 
Het scenario 'Parkstad' is een stad zonder echte kern waarbij de woningbouw niet meer geconcentreerd 
is in grote dichtheden, maar wordt 'verstrooid' over de gehele Haarlemmermeer. Zo ontstaat er een 
soort 'Los Angeles in de polder'. Bewoners krijgen veel vrijheid in het bouwen van een eigen huis, in een 
leefomgeving die zij zelf willen. Alleen op Schiphol wordt zo intensief en zo hoog mogelijk gebouwd. 
Naast bedrijven en kantoren kan er ook worden gewoond. Ten oosten van de luchthaven liggen de 
bedrijventerreinen, ten westen ervan is landbouw. In het zuiden is ruimte voor waterberging en kassen 
langs de A4 dienen als geluidsbuffer en als snel wegverlichting. 
In het 'Kernstad'-model worden Hoofddorp en Nieuw-Vennep op een stedelijke manier, maar met 
instandhouding van het oorspronkelijke polderpatroon, met elkaar verbonden. Door deze samenvoeging 
kunnen de overige gebieden in de Haarlemmermeer met rust worden gelaten. Het centrum van de stad 
wordt gevormd door een groot park met veel water, zoals het Vondelpark in Amsterdam of Central Park 
in New York. Rond dit stadscentrum ligt, langs de vaarten, de woonbebouwing geconcentreerd. Ook zal 
de infrastructuur worden verbeterd; de Zuidtangent krijgt een lus naar het nieuwe stadscentrum, waardoor 
(HSL-station) luchthaven Schiphol binnen tien minuten bereikbaar is. 

2. 6. 3 Huidige ontwikkelingen 
Intussen is de discussie over het ontwikkelen van een nieuwe stad in de Haarlemmermeer opnieuw 
opgelaaid. Na de afwijzing van de Nota Rubiks ruimte door de gemeente Haarlemmermeer in augustus 
2002, werd in maart van 2003 gesproken over een mogelijke woningbouwopgave van ca. 35.000 woningen 
tot het jaar 204011

• De gemeente houdt er zelfs rekening mee dat na de beëindiging van de Vinex-opgave 



in 2005, er voor 45.000 woningen een plek moet worden gevonden. De Haarlemmermeer zou daarmee 11 

uitgroeien tot 250.000 inwoners12
• Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar welke locatie hiervoor 

het meest geschikt is. Het gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, wordt hierbij opnieuw genoemd 12 
als mogelijke uitkomst. Mede omdat ontsluitingswegen en voorzieningen voor openbaar vervoer hier al 
aanwezig zijn. In het streekplan Noord-Holland-Zuid worden tevens locaties genoemd ten westen van 
Hoofddorp, tussen Hoofddorp en Cruquius en ten westen van Getsewoud. 
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HOOFDSTUK 3 Het ontstaan van nieuwe steden 

3. 1 Inleiding 
Al heel lang bestaat het fenomeen het zoeken naar de ideale stad. Hierover schreef Thomas /.lore in 1516 
een boek met de titel 'Utopia'. Maar ook vóórdat dit boek werd gepubliceerd waren er al vele ontwerpen 
gemaakt voor de ideale stad. Voorbeelden van deze zoektocht naar Utopia hebben geresulteerd in 
verschillende zienswijzen, concepten en ontwerpen. Een aantal van deze ideeën is ook daadwerkelijk 
uitgevoerd. Het tuinstadconcept van Ebenezer Howard is er één van. Vaak wordt zijn ideale samenleving 
als tussenvorm van leven op het platteland en in de stad gezien als oorsprong van de nieuwe steden in de 
20e eeuw. Maar niet alle nieuwe steden zijn gebouwd naar een model of visie. Ook het overheidsbeleid 
heeft hier vaak een grote rol in gespeeld. 
Zo zijn er in de laatste eeuwen verschillende geheel nieuwe steden ontwikkeld. Hierbij kan worden 
gedacht aan de nieuwe hoofdsteden Washington D.C., Brasilia en Canberra. Maar ook in (Noordwest-) 
Europa heeft dit verschijnsel plaatsgevonden. Zo zijn er na de Tweede Wereldoorlog in het Verenigd 
Koninkrijk verschillende New Towns ontwikkeld. Deze werden voornamelijk gebouwd om congestie van 
bevolking en werkgelegenheid tegen te gaan. In Frankrijk werden Villes Nouvelles ontwikkeld om met 
name de explosieve groei van Parijs op te vangen. In Nederland werden groeikernen aangewezen om de 
naoorlogse woningbouw te concentreren. 

In dit hoofdstuk worden de verschillende soorten nieuwe steden nader onderzocht, geanalyseerd en 
getypeerd. 

3. 2 Verschillende typen nieuwe steden 
Uiteraard is elke stad ooit nieuw geweest. Maar het fundamentele verschil tussen de nieuwe stad, 
groeistad of de tuinstad ten opzichte van de traditionele stad is de planmatige aanpak en benadering. 
Carol Cordon definieert in haar boek 'Planned Cities: New Towns in Britain and America' (1977) twee 
typen steden. Namelijk de gestichte, geplande stad en de organisch ontwikkelde stad. Geplande steden 
zijn bewust gebouwd door een centrale organisatie (meestal in opdracht van de overheid). De nieuwe 
steden in dit onderzoek vallen onder deze categorie. Organisch gegroeide steden hebben zich ontwikkeld 
zonder centrale planning. 

Er zijn meerdere visies over wat een nieuwe stad is. Professor Pierre Merlin, één van de grondleggers van 
het Franse nieuwe stedenbeleid, typeert wereldwijd drie verschijningsvormen van nieuwe steden13

: 13 
1. Nieuwe hoofdsteden, zoals bijvoorbeeld Canberra, Brasilia, Islamabad en oudere voorbeelden als 

Washington D.C. en Ottawa 
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Plan voor Washington D.C. door 
Pierre l'Enfant (1791) 

Broekharst, 2001, p.6 
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14 Broekharst, 2001, p.22 

Model voor het centrumgebied van Abuja, 
de nieuwe hoofdstad van Nigeria (1991) 
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2. Nieuwe industriesteden; het gaat hierbij om de meer dan 800 nieuwe steden en meer dan 2.000 
stedelijke nederzettingen in de voormalige Sovjet-Unie en in Oost-Europa (o.a. in Polen en Hongarije) 
of de door het bedrijfsleven gestichte steden in Canada. Deze steden zijn gebouwd om een industriële 
ontwikkeling in een niet of dun bevolkt gebied mogelijk te maken. 

3. Nieuwe steden die ontworpen zijn binnen het raamwerk van een bewust gekozen stedelijk 
ontwikkelingsbeleid met het daarbij behorende ruimtelijke en financiële instrumentarium. Vaak 
ging het hierbij om congestie van bevolking en werkgelegenheid in het grootstedelijk gebied te 
ontlasten. In Noordwest-Europa gaat het om zo'n 58 nieuwe steden. 

Planoloog Dudley Leaker daarentegen onderscheidt 11 typen nieuwe steden 14: 

1. De geplande stad, die haar basis vindt in een door een overheid opgesteld structuurplan, dat gereed 
is voordat de eerste inwoners arriveren. Vaak zegt dit plan ook iets over de lay-out en de maximale 
bevolking die de stad uiteindelijk zal hebben. 

2. Nieuwe steden die gesticht zijn op een van te voren bepaalde plek (Villes Nouvelles en site oblige in 
Frankrijk). Vaak zijn deze steden gekoppeld aan bepaalde industriële activiteiten, mijnbouw, 
energiebronnen, riviermondingen en dergelijke. Ook nieuwe steden t.b.v. de overloop van bevolking 
uit bestaande steden vallen hieronder. 

3. Steden om bepaalde gebieden te koloniseren, bijvoorbeeld in Israël de nederzettingen in de Sinai en 
delen van Jordanië. Dit geldt ook voor de nieuwe hoofdsteden in ontwikkelingslanden, waar het 
stichten van nieuwe hoofdsteden vaak een geografisch-politieke achtergrond heeft (India, Pakistan, 
Brazilië en Nigeria). 

4. Industriële steden in perifere of lege gebieden voor grondstoffenwinning. Dit geldt vooral in de 
ontwikkelingslanden, waar economische motieven de overhand hebben op sociale 
ontwikkelingsdoelstellingen, zoals het voorkomen van overbevolkte steden. Dit soort steden wordt 
ook wel gebruikt om ten behoeve van verspreide nederzettingen voorzieningen te concentreren. Dit 
gebeurt bij de Eskimo's in Canada, de Bedoeïenen in de Sahel en de Aborigines in Australië. Maar ook 
in Cwmbran in Zuid-Wales. 

5. Groei polen voor regionale ontwikkeling (enkele nieuwe steden in Schotland en Engeland behoren tot 
deze soort, maar ook Marl en Wulfen in het Duitse Ruhrgebied). Groeipolen worden in dit geval 
omschreven als een concentratie van industrieën in een min of meer beperkt gebied die een belangrijke 
plaats innemen in het economische groeiproces. 

6. De nieuwe hoofdsteden: Dhaka (Bangladesh), Dodoma (Tanzania) en Abuja (Nigeria). 
7. Overloopsteden. 
8. Het nieuwste type stad, als gevolg van het post-industriële tijdperk voor onderzoeksinstituten (Tsukuba 

Academie City in Japan, Buffalo-Amherst in de VS, Akademgorodok Dubna en Sestroretsk in Rusland). 
9. Nieuwe steden ten behoeve van de recreatie en toeristenindustrie, voorbeelden hiervan zijn La 



Grand Motte in Frankrijk en Lake Havasu City in de Verenigde Staten. 
10. Nieuwe steden in de ontwikkelingslanden om schaarse landbouwgronden te ontzien. Voorbeelden 

hiervan zijn de nieuwe steden rond Cairo (Ramadan stad en Sadat stad in Egypte). 
11. Nieuwe steden om de bevolking uit politieke beheersredenen uit verspreide dorpjes bijeen te brengen 

(Villages de la Revolution in Algerije en Uhama programma in Tanzania of het Bulgarije in de jaren 
'80 en '90). 

Of het inderdaad mogelijk is om nieuwe steden onder te verdelen in verschillende typen zal blijken aan 
de hand van dit onderzoek naar voorbeelden van nieuwe steden die in het verleden zijn ontwikkeld. Niet 
alleen utopische visies over de ideale stad, ook de tuinstad, het nieuwe stedenbeleid in Noordwest
Europa en andere nieuwe steden ontwikkeld over de gehele wereld zullen worden besproken. 

3.3 De Utopie 
Oorsprong van de ontwikkeling van nieuwe steden, is de utopie. De utopische denkwijze werd vaak 
toegepast als basis voor de nieuwe stad.In het verleden is er al vele malen geschreven, geillustreerd en 
nagedacht over de ideale stad en daarbij de ideale samenleving, inrichting en organisatie van de 
maatschappij; ook wel de utopie genoemd. De definitie van utopie is als volgt15: 

uto• 'pie (de - (v.), -ën) 
1 onverwezenlijkbaar ontwerp van een volmaakte toestand => illusie 
2 geschrift over zo' n iUusie =>CJfopia 

U , topia (het - ) 
1 denkbeeldige, volmaakt gelukkige samenleving/staat=> heilstaat 
2 nergensland 

(Hierbij betekent 'topos': gelukkig land en 'eutopos': nergens.) Het begrip Utopia werd geïntroduceerd 
door Thomas More in 1516. In dit jaar publiceerde hij zijn gelijknamige boek. In Utopia beschrijft /.N:Jre 
de ideale samenleving en projecteert deze op het eiland lsis. Het eiland bestaat uit 54 steden die 
allemaal op dezelfde manier zijn gebouwd en ingericht. Zo zijn alle straten zes meter breed en alle 
huizen aan elkaar gelijk. Ook de bewoners zijn gelijk. Utopia is een gemeenschap van werkenden waarin 
de kloof tussen arm en rijk niet bestaat, iedereen beschikt over wat hij nodig heeft, geld geen rol speelt 
en er vrijheid is van alle godsdiensten. 
/.N:Jre zet zich met zijn werk af tegen de bestaande situatie in Engeland op dat moment, waar armoede 
heerst, corruptie, ongelijkheid en onrechtvaardigheid is. Zijn ideeën hebben een communistisch karakter 

Utopia van Thomas More (1516) 

15 Van Dale Taalweb, 2003 
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Chaux, zoals uiteindelijk gerealiseerd 
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en hebben dan ook veel invloed gehad op latere socialistische stromingen. Utopia wordt gezien als 
grondlegger van het utopisch denken, hoewel er ook vóór deze tijd al werd geschreven over ideale 
samenlevingen. 
In het oude Griekenland schreef Plato al in de 4e eeuw voor Christus het werk Politeia (de Staat). Hierin 
beschrijft hij een ideale samenleving, waar het vooral gaat om rechtvaardigheid. Politeia is een reactie 
op de naar zijn mening uit de hand gelopen Atheense democratie, waarin veel mensen ongelijk en 
onrechtvaardig worden behandeld. Uitgangspunt voor Plato's utopische samenleving is het collectief 
eigendom van de grond en het gegeven dat de ongelijke aanleg en gaven van mensen de basis vormen 
voor hun beroepsspecialisatie en daarmee voor de indeling van de samenleving in verschillende klassen. 
Door deze indeling te maken zou er nooit onduidelijkheid zijn over iemands (machts)positie binnen het 
systeem. De ruimtelijke structuur van Plato's ideale stadstaat wordt bepaald door drie factoren: een 
gefixeerd inwoneraantal (30.000 inwoners), verdeling van de grond over 5.040 percelen en een 
concentrische opbouw rond de acropolis. De utopie is in deze verschijningsvorm een statische samenleving, 
het perfecte eindplan waarin geen verdere ontwikkeling is gedacht, omdat deze niet nodig is. Vaak 
wordt Politeia genoemd als voorbeeld qua vorm en inhoud voor vele latere utopieën. 

Na het verschijnen van Utopia in 1516, volgen er in de 17e eeuw nog een aantal utopieën; in 1619 
verschijnt Christianopolis (stad van de Christenen) van Johann Valentin Andreae. Hij maakt een 
stadsontwerp voor 400 inwoners, waarbij de stad de vorm heeft van een volmaakt vierkant met op de 
hoeken vier torens die de vier windrichtingen voorstellen. De plattegrond doet denken aan een labyrint 
en waar het in deze stad vooral om gaat is het opdoen van kennis; zo bezit de stad bibliotheken, een 
drukkerij en laboratoria. Ook in Het Nieuwe Atlantis van Francis Bacon uit 1627, zijn kennis en wetenschap 
de drijvende krachten achter de maatschappij. 

Vanaf de 1 se eeuw veranderen de onbereikbare ideaalbeelden van karakter en worden vervormd tot 
serieus haalbare samenlevingsvormen. Claude Nicolas Ledoux maakt in 1775 in opdracht van koning 
Lodewijk XV, een ontwerp voor een nieuwe zoutfabriek in het plaatsje Chaux, in het oosten van Frankrijk. 
De vorm van het stadje is vooral functioneel; een ovale vorm met centraal gelegen de zoutfabriek en 
voorzieningen en in de rand hieromheen woonden de arbeiders. In 1775 werd met de bouw van Chaux 
begonnen, maar lege staatskassen maakten in 1779 een einde aan de op dat moment nog maar nauwelijks 
half voltooide stad. In zijn werk wilde Ledoux door het toepassen van bepaalde bouwvormen het individu 
ten opzichte van het collectief op de voorgrond plaatsen en zo een humanere leefomgeving tot stand 
brengen. Overigens bestaat Chaux nog steeds en heeft inmiddels de status verworven van monument op 
de Werelderfgoedlijst van Unesco. 

In de 19e eeuw ontstaan in navolging van Chaux, een groot aantal socialistische utopieën. In deze periode 



ligt de nadruk op het individu. Wetenschap en techniek zijn de belangrijkste hulpmiddelen tot het 
bereiken van een betere wereld. In de tijd van de industriële revolutie kreeg het denken over de ideale 
stad een maatschappij-kritisch karakter. Er werd naar gestreefd wantoestanden als slechte behuizing, 
vervuiling en gebrekkig onderwijs op te heffen. Tegenover de chaos van de industriestad stellen de 
utopisch socialisten hun ideale, kleinschalige modelgemeenschappen, waarbinnen zij hoofd- en 
handarbeid, industriële en agrarische arbeid en stad en platteland integreren. Bekend voorbeeld is de 
ontwikkeling van New Lanark door fabrikant Robert Owen. New Lanark, ten zuidoosten van Glasgow, was 
gebouwd voor de katoenindustrie. Owen verbeterde de woonomstandigheden van de 1.300 arbeiders die 
in Lanark woonden. Hij voerde radicale veranderingen door als een maximaal aantal arbeidsuren per 
dag, een minimumleeftijd voor kinderarbeid en tevens de voorwaarde dat onderwijs en opvoeding voor 
kinderen door de fabriek werd verzorgd. 

In de 20e eeuw worden de utopieën gedetailleerder uitgewerkt. Voorbeeld uit 1928 is de Functionele 
Stad van CIAM (Congrés lnternationaux d' Architecture Moderne; ook wel de Modernen genoemd). Deze 
stad was opgebouwd uit vier functies: wonen, werken, recreatie en verkeer, deze functionele zones 
werden gescheiden door groenzones. Grondlegger van deze gedachte, Le Corbusier, ontwikkelde een 
aantal plannen gebaseerd op dit principe: Ville Contemporaine (1922), Plan Voisin ( 1925) en Ville Radieuse 
(1930). Hierin verbeeldt hij zijn ideaalbeeld in wijken met voornamelijk hoge woontorens in een 
gridstructuur omgeven door groen. In 1934 ontwikkelde Frank Lloyd Wright, Broadacre City waarin hij de 
stad naar het platteland verplaatste en het landschap opdeelt in kleinere percelen. Elke inwoner krijgt 
de beschikking over één acre (0,4 hectare). Recenter voorbeeld is het project Nieuw Babylon van Constant 
Nieuwenhuys, dit ontwerp bestaat uit gigantische structuren als steaen vancfetoekomst. Deze nieuwe 
woonomgeving zouden een nieuw soort leefwijze (gedragspatroon) bij de mensen oproepen. 

Utopieën werden en worden vaak ontwikkeld als reactie op de (slechte) eigentijdse situatie of om af te 
zetten tegen de bestaande orde. In sommige gevallen was zo'n utopie een beeld van de volmaakte 
samenleving, dat geheel losstond van de werkelijkheid of de samenleving op dat moment. In de 
verschillende soorten utopieën zijn een aantal thema's die vrijwel altijd terugkeren. Zo kunnen deze 
bijvoorbeeld gebaseerd zijn: 

op sociale kenmerken, ofwel de ideale samenleving; (on)gelijkheid, klassenscheiding, wel of 
geen hiërarchische opbouw, 
op ruimtelijke, visuele kenmerken, waarbij het meer gaat om het creëren van de ideale vorm, 
vaak zijn dit geometrische vormen, worden er gridpatronen toegepast, of gaat het om geheel 
nieuwe structuren, 
ook kan een utopie functioneel zijn; ontstaan om een bepaalde functie heen, bijvoorbeeld een 
bepaalde industrie, zoals bij Chaux: het ontwerp voor de zoutraffinaderijen. 
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Model van het 'Plan Voisin' van 
Le Corbusier (1925) 

'Broadacre City' van 
Frank Lloyd Wright (1934) 
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Ook is een combinatie mogelijk van deze kenmerken. Hoewel dit de meest voorkomende utopieën zijn, 
zijn er natuurlijk andere combinaties mogelijk, waarbij het ontwerp is gebaseerd op bijvoorbeeld een 
maximaal aantal inwoners, verkeersstructuur, klimaat, godsdienst, etc. 

Gesteld kan worden dat er verschillende manieren zijn om een ideale stad te creëren, gebaseerd op 
verschillende overtuigingen. Maar de utopie, de ideale situatie of stad is niet maakbaar en bestaat 
alleen op papier. De meeste utopische plannen zijn in technisch opzicht wel uitvoerbaar, maar is het 
vooral het sociologische aspect dat niet maakbaar is. Zodra een utopie wordt gerealiseerd, is de utopie 
geen utopie meer. 

3.4 De Tuinstad 
De tuinstad wordt vaak gezien als oorsprong van de nieuwe stad. Het was Ebenezer Howard die met zijn 
boek 'Tomorrow: A peaceful Path to Real Reform' (1898) het fenomeen tuinstad en daarbij het moderne 
denken over nieuwe stedelijkheid introduceerde. Vier jaar later werd het boek herdrukt met de titel 
'Garden Cities ofTomorrow' . Het boek beschrijft een mogelijk antwoord op overbevolking en de slechte 
woonomstandigheden in de grote steden enerzijds en de dreigende ontvolking van het platteland aan 
het einde van de 19e eeuw anderzijds . 

Hoewel Ebenezer Howard geen stedebouwkundige van beroep was, heeft zijn boek over een periode van 
meer dan 100 jaar een enorme invloed gehad op de ruimtelijke vormgeving van verschillende steden en 
dorpen. Zijn ideeën zijn gebaseerd op het gedachtegoed van de sociale idealisten (utopisten), waarmee 
hij in de Verenigde Staten in aanraking was gekomen. 
Howards gedachtegoed beschrijft hoe de stedelijke voorzieningen van de grote stad met het gezonde 
leven op het platteland kunnen worden gecombineerd. De tegenstelling tussen stad en platteland moet 
volgens hem worden opgeheven. Zijn visie verbeeldt Howard in een diagram, 'the three magnets' (de 
drie magneten) genaamd, waarin alle voor- en nadelen van zowel stad als platteland uiteen worden 
gezet. De tuinstad moest een geYsoleerde, zelfvoorzienende gemeenschap zijn. Om ongeordende 
stadsuitbreidingen en te grootschalige ontwikkelingen van de tuinstad te voorkomen, stelde Howard 
duidelijke grenzen aan de omvang van zijn ideale stad. De totale, maximale oppervlakte van de tuinstad 
werd vastgesteld op 2.400 hectare en het aantal inwoners was maximaal 32.000. De grond was 
gemeenschapsbezit en werd beheerd door particuliere organisaties met aandeelhouders. De winst die 
werd behaald door de stijgende grondprijs door de verdere ontwikkeling van de tuinstad tot haar maximum, 
zou dan kunnen worden aangewend voor het algemeen nut. Zodra de tuinstad haar maximaal aantal 
inwoners had bereikt, zou op niet al te grote afstand een nieuwe satellietstad aangelegd moeten worden. 
Uiteindelijk zouden vele satellietsteden de eerste tuinstad omringen. Een spoorlijn verbond de 



satellietsteden dan weer onderling, zodat een groter geheel ontstond; de 'Social City'. Op den duur 
zouden de bestaande grote steden als Londen of Birmingham verdwijnen. 
De tuinstad zoals Howard die in zijn boek beschreef, is nooit als integraal concept uitgevoerd, maar 
slechts bij benadering en op onderdelen. Rond 1900, bij de eerste pogingen om de tuinstad te realiseren, 
werden de ideeën van Howard al uiteengerafeld. Slechts een aantal deelelementen van zijn visie bleef 
overeind. Hoewel het gedachtegoed van Howard vooral een utopische visie was, met alle kenmerken van 
de tijd waarin hij leefde, hebben zijn ideeën daarentegen wel een aantal praktische planningsconcepten 
opgeleverd. Deze concepten werden uiteindelijk het uitgangspunt voor de ontwikkeling van onder andere 
het naoorlogse nieuwe steden- of groeikernenbeleid in Europa. In de praktijk boden zijn ideeën over de 
hervorming van de volkshuisvesting, de 'neighbourhood units'; de planning van woonwijken en het 
toepassen van verschillende dichtheden in woonwijken, de meeste mogelijkheden voor daadwerkelijke 
toepassing. De vele tuindorpen en tuinwijken, die in de loop van de 2Qe eeuw in Europa en daarbuiten tot 
stand zijn gekomen, zijn hiervan het fysieke bewijs. Mondiaal zijn echter maar twee échte tuinsteden 
als zelfstandige stad uitgewerkt: Letchworth (1903) en Welwyn (1919), beiden gelegen in de omgeving 
van Londen. Letchworth ligt 65 kilometer ten noorden van Londen en had in 1914, 12.000 inwoners en in 
1939, 30.000 inwoners. Tegenwoordig is Letchworth een welvarende stad met 40.000 inwoners en vervult 
zij een regionale verzorgingsfunctie. 
Howard nam in 1919 zelf het initiatief voorWelwyn Garden City. Welwyn werd 25 kilometer ten noorden 
van Londen gesticht. Het gebied lag gunstig aan de spoorlijn van Londen naar Edinburgh, wat binnen de 
tuinstadgedachte erg belangrijk was. Welwyn werd in 1948 bestuurlijk samengevoegd met de naoorlogse 
'New Town' Hatfield tot Welwyn Hatfield Council en telt op het moment 95.000 inwoners. 

3. 5 Nieuwe steden in Noordwest-Europa 
Het ontstaan van nieuwe steden in de verschillende Noordwest-Europese landen is beschreven in een 
theorie die planoloog Leo Broekharst opstelde over het ontstaan van nieuwe steden in de wereld. In zijn 
theorie wordt ingegaan op het overheidsbeleid met betrekking tot de NewTowns in het Verenigd Koninkrijk, 
de Villes Nouvelles in Frankrijk en de groeikernen in Nederland. Dit nieuwe stedenbeleid komt voort uit 
een internationale planningsfilosofie die is gebaseerd op het tuinstadconcept van Ebenezer Howard. 

Belangrijk kenmerk van nieuwe steden in Noordwest-Europa is dat deze steden in het algemeen planmatig 
en relatief grootschalig zijn opgezet. Na de Tweede Wereldoorlog waren voornamelijk centrale overheden 
bij de start en een belangrijk deel van de uitvoering betrokken of schiepen op een andere manier de 
condities hiervoor. In sommige landen was het rijks- of regionaal beleid erop gericht om naast de migratie 
van personen, ook voorzieningen als (hoger) onderwijs mee te verhuizen. In Louvain-la-Neuve in België 
werd zelfs een geheel nieuwe stad rond de verplaatsing van een universiteit gebouwd. 

Netwerk van tuinsteden 

Welwyn Garden City 
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In de beginfase van de ontwikkeling van nieuwe steden in Noordwest-Europa was er sprake van een soort 
pioniersgeest; er werd ruimte gecreëerd voor de toepassing van de nieuwste stedebouwkundige en 
architectonische ontwikkelingen of de nadruk werd gelegd op een snelle acceptatie van moderne 
maatschappelijke zienswijzen. In het Franse nieuwe stedenbeleid van de jaren '60 werden nieuwe steden 
zelfs gezien als laboratorium voor experimenten in stedelijk ontwerp en planning. Kenmerken van nieuwe 
steden zijn een veelal groene, rustige, relatief veilige en ordelijke woonomgeving en moderne en 
kwalitatief goede woningen. De bevolking is in de eerste drie decennia na de 'stichting' relatief jong en 
goed opgeleid. Daarnaast hebben nieuwe steden door hun creatie, ruimte geboden voor nieuwe 
ontwikkelingen, buitenlandse immigratie of noodzakelijke aanpassingen in de moederstad of de donorregio. 
Nieuwe steden zijn vaak gesitueerd in van oorsprong landelijk gebied of in de drooggemaakte polders 
(zoals de IJsselmeerpolders). Vaak werd naast de, in de nieuwe steden overheersende bouwwijze van 
eengezinswoningen met tuinen en een aantal parken of de stad omringende green belts, ook een grote 
rijkdom en variatie aan (aangeplante) natuur gerealiseerd. 

De nieuwe steden in Noordwest-Europa zijn in een relatief korte tijd ontwikkeld. Deze snelle groei heeft 
in veel gevallen geleid tot een erg eentonig architectonisch, bouwkundig en stedebouwkundig beeld van 
de nieuwe stad. Ook werden bij de bouw in de tijd herkenbare ontwerpen toegepast en tijdsgebonden 
materiaalsoorten gebruikt. Deze wijken zullen dan ook, afhankelijk van het tijdstip van realisatie, op 
kortere of langere termijn in één keer moeten worden vervangen of aan grootschalig onderhoud worden 
onderworpen. Verder zijn de maatschappelijke opvattingen van een bepaalde periode in de nieuwe stad 
vaak goed te zien. Voorbeeld hiervan in Nederland zijn de hofjes uit de jaren '70. Toch kan dit fenomeen 
ook zeer gewenst zijn, zoals de cul-de-sac's van Welwyn Garden City die in de nieuwbouw van villawijken 
als Almere-Hout zijn geïmiteerd. Tevens is het vaak zichtbaar of het tijdens de bouw of ontwerpfase van 
de wijken wel of niet goed ging met de nationale economie. Een ander, veel genoemd nadeel bij nieuwe 
steden is, dat er door de snelle groei, vaak lange tijd sprake is van te weinig sociale samenhang of een 
eigen identiteit van de stad. Vaak blijven het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid lange tijd 
achter bij de bevolkingsontwikkeling en blijven de nieuwe inwoners sterk georiënteerd op het gebied 
van herkomst of de donorstad. Dit brengt bij het ontbreken van goed openbaar vervoer, grote 
automobiliteitstromen teweeg. Bij aanwezigheid van goed openbaar vervoer, zoals de trein, zorgt deze 
oriëntatie als het gaat om werkgelegenheid op het donorgebied er wel voor, dat deze lijnen in tegenstelling 
tot die op andere plekken renderend zijn. Voorbeelden hiervan zijn de spoorlijn Almere -Amsterdam, de 
sprinter Zoetermeer - Den Haag en de RER's in de agglomeratie van Parijs. 



3. 5. 1 Het nieuwe stedenbeleid in het Verenigd Koninkrijk 
Het gedachtegoed van Ebenezer Howard had een grote invloed in het Verenigd Koninkrijk aan het begin 
van de 2oe eeuw. Om deze reden werd in 1899 de Garden City Assocfatton opgericht door een groep 
architecten en planners. Deze organisatie bestaat overigens nu nog steeds onder de naam Town and 
Country Planning Assocfation (TCPA) . Ook in Frankrijk (1903), Duitsland (1904), Nederland (1905), Italië 
en de Verenigde Staten (1906) en Rusland (1913) werden tuinstadverenigingen opgericht. De eerste 
voorbeelden van de huidige nieuwe steden, de tuinsteden Letchworth (1903) en Welwyn Garden City 
(1919) en de tuinwijk Hempstead Garden Suburb (1907) zijn resultaat van het vroegere werk van de 
TCPA. 

Ook gedurende de jaren '30 en '40 bleef er in het Verenigd Koninkrijk een grote belangstelling bestaan 
voor het nieuwe stedenconcept: de tuinstad. In deze tijd kregen de stedelijke overbevolking en de 
leegloop van het platteland opnieuw politieke belangstelling van de centrale overheid. De Barlow 
Commissie die hiervoor aan het eind van de jaren '30 werd ingesteld richtte zich op de 'schoorsteen' 
industrieën die, zo vonden zij, zich moesten verspreiden vanuit het centrum van Londen. Deze industrieën 
moesten óf naar noodlijdende gebieden óf naar New Towns verhuizen. Op deze manier werd de eerste 
stap gezet om de uitbreiding en groei van Londen tegen te gaan door een groene ring, een Green Belt om 
de stad heen te leggen. Hier binnen mocht niet of nauwelijks gebouwd worden. De commissie kwam 
uiteindelijk tot de conclusie dat er een centrale autoriteit moest worden ingesteld die zich bezig ging 
houden met de decentralisatie en verspreiding van industrieën en bevolking. Op het moment dat dit 
rapport werd gepubliceerd brak echter de Tweede Wereldoorlog uit. Tijdens de oorlog, in het door 
bombardementen geteisterde Londen, bleek nog eens duidelijk hoe kwetsbaar de stad was geworden 
door centralisatie van activiteiten en bevolking. 
Na de oorlog werd de New Towns Committee ingesteld die in 1946 de New Town Act uitbracht. In deze 
wet werd beschreven hoe administratieve en operationele middelen en het financiële instrumentarium 
het ontwikkelen van New Towns konden vereenvoudigen. 
Voorafgaand aan de New Town Act formuleerde een koninklijke commissie een aantal aanbevelingen 
waaraan de New Towns zouden moeten voldoen: 
- De nieuwe steden zouden op voldoende afstand van de moederstad moeten komen te liggen, minstens 

40 kilometer buiten Londen en 20 kilometer buiten de andere grote steden. 
- De steden zouden een bevolking van 20.000 tot 60.000 inwoners krijgen. 
- In deze nieuwe steden zouden vooral eengezinswoningen gebouwd worden. 
- De nieuwe steden zouden zoveel mogelijk in het landelijk gebied (greenfieldsites) worden gesitueerd. 
- Een groene gordel (green belt) zou de nieuwe steden omringen. In de praktijk betekende dit vooral 

een middel om een bovenmatige groei van de nieuwe steden te beperken. 
- De locaties moesten van hoge kwaliteit zijn. 
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(1903) 

HET ONTSTAAN VAN NIEUWE STEDEN 3 



figuur 10: 
De New Towns in het Verenigd Koninkrijk 
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- Het wonen zou worden bepaald op wijkniveau ('neighbourhood units'). Dit hield in woningen rondom 
een kleuter- en lagere school, een café en winkels, die voorzien in de eerste levensbehoeften en met 
in ieder geval een verenigingsgebouw. 

- Er zou een evenwicht moeten zijn tussen woningen en banen. Om dit af te dwingen bood de 
ontwikkelingsmaatschappij één woning per baan aan ('homes for jobs'-beleid). 

Een aantal van deze aanbevelingen was in werkelijkheid moeilijk in de praktijk te brengen. Wel lukte 
het, het landelijke karakter rondom de nieuwe steden tot stand te brengen. Hoewel bijna elke nieuwe 
stad rond een bestaand dorp, kleine stad of marktplaatsje werd gebouwd, bleef het idee dat zij in het 
landelijk gebied gebouwd werden, gehandhaafd. 
De naoorlogse regering nam zich voor 20 nieuwe steden aan te wijzen. In de periode 1946-1950 werd er 
een begin gemaakt met 14 nieuwe steden. Acht hiervan werden net voorbij de Green Belt van Londen 
gebouwd. Zij voldeden hiermee aan de aanbevolen ring van satellietsteden, bedoeld voor de uitplaatsing 
van bevolking en industrie. 
De diverse 'development corporations' werden benoemd door de nationale overheid om de NewTowns 
te ontwikkelen. Zij stonden individueel, financieel en reglementair direct onder de nationale regering 
aan wie zij ook verantwoording waren verschuldigd. Alle aspecten van stadsontwikkeling werden aan 
deze ontwikkelingsmaatschappijen overgelaten: structuurplan, grondaankoop en -verkoop, planning, 
aanleg van wegen, ontwikkeling van winkelcentra, etc. De lokale councils (gemeenten) werden 
geconsulteerd, maar hadden in de praktijk veelal weinig invloed. Zij hadden wel verplichtingen, zoals 
vuilophaal en riolering zonder financiële compensatie. Dit heeft in een aantal gevallen tot verbittering 
geleid in de deelgemeenten en dorpen waaruit de council vaak bestond. De ontwikkelingsmaatschappij 
kreeg een budget in de vorm van meerjaren leningen om de nieuwe stad te ontwikkelen. Uiteindelijk 
kon het Britse nieuwe stedenbeleid met winst worden afgesloten. Dit door het eisen van vervroegde 
terugbetalingen en verplichte grondverkopen aan de development corporations, waardoor het Rijk de 
mogelijkheid kon bieden om langlopende leningen af te sluiten tegen een lage rente en uitgestelde 
terugbetalingen. 

Het New Town programma heeft lang stand gehouden, hoewel er steeds accentverschillen waren. Vlak 
na de Tweede Wereldoorlog waren de eerste generatie New Towns (Mark I New Towns) gebaseerd op 
Scandinavische architectuur en arcadische landschappen met lage woondichtheden. De tweede generatie 
(Mark Il) NewTowns kwam op in de jaren '60 met veel hoogbouw en een scheiding van de verschillenden 
verkeerssoorten. De derde en laatste generatie (Mark 111) NewTowns begon in 1967 met de ontwikkeling 
van Milton Keynes, waarbij vervoerssystemen de nadruk hadden. Sinds 1946 zijn er in het Verenigd 
Koninkrijk 32 nieuwe steden gebouwd, die op dit moment ongeveer 2,5 tot 2, 9 miljoen inwoners huisvesten. 
In de jaren ' 80 kwam een einde aan het nieuwe stedenbeleid in Engeland onder de nieuwe conservatieve 



regering. De machtige ontwikkelingsmaatschappijen werden één voor één opgeheven, waarbij die van 
Milton Keynes als laatste in 1992. De resterende grond- en andere bezittingen werden overgedragen aan 
de centrale 'Commission for the New Towns' en niet aan de lokale autoriteiten. Vanaf deze tijd ging men 
zich meer richten op de Engelse binnensteden. Geschat wordt dat in de periode 1991 tot en met 2016 in 
Engeland nog 4,4 miljoen woningen, vooral in het zuidoosten van Engeland, zullen moeten worden 
gebouwd. De centrale overheid eist dat 40% hiervan wordt gerealiseerd in de groene randgebieden 
('greenfieldsites'), zoals die aanwezig zijn bij de voormalige nieuwe steden en 60% via herstructurering 
wordt gerealiseerd in bestaand stedelijk gebied ('brownfieldsites'). Tevens zijn er plannen om tien 
kilometer ten noorden van Cambridge weer een nieuwe stad te bouwen. 

Ook in andere delen van het Verenigd Koninkrijk, zijn nieuwe steden gebouwd. Het naoorlogse Schotse 
nieuwe steden programma vloeide voort uit een bewust gekozen beleid om de problemen van de 
overbevolking in de grote steden Glasgow en Edinburgh op te lossen. Door de ontwikkeling van nieuwe 
steden ontstonden er mogelijkheden om een meer gespreide en een grotere verscheidenheid in 
bedrijvigheid te laten ontstaan. Ook was het mogelijk om de arbeidskrachten dichtbij de nieuwe 
steenkolenvelden in het oosten van Schotland te kunnen huisvesten. De functies en de locaties van de 
vijf nieuwe steden werden vastgelegd in vier regionale ontwikkelingsplannen. De bedoeling was dat 
deze nieuwe steden, met ieder ongeveer 60.000 inwoners, zich uiteindelijk zouden kunnen meten met 
de zeven grootste steden van Schotland (afgezien van Glasgow en Edinburgh). Naarmate de nieuwe 
steden in de loop van tijd een sterkere regionale positie verwierven, werden zij door de centrale Schotse 
overheid meer gezien als potentiële economische ontwikkelingspoten in nationaal verband. Dit is de 
voornaamste reden dat de betreffende afzonderlijke development corporations voor de New Towns 
langer dan in Engeland (tot midden de jaren '90) bleven bestaan. Langer dan misschien strikt noodzakelijk 
was voor de ontwikkeling van de betreffende New Town. Er bestond in Schotland in tegenstelling tot in 
Engeland één centrale ontwikkelingsmaatschappij, wat hieraan mogelijk eveneens heeft bijgedragen. 

3.5.2 Het nieuwe stedenbeleid in Frankrijk 
Het Franse nieuwe stedenbeleid was niet direct gebaseerd op het tuinstadconcept van Ebenezer Howard 
zoals in het Verenigd Koninkrijk. Desondanks was het toch de Franse tuinstadvereniging, die al vóór de 
Eerste Wereldoorlog pleitte voor de stichting van een experimentele tuinstad. De Franse tuinsteden die 
tussen de twee wereldoorlogen zijn gebouwd, waren geen autonome eenheden. Zij waren meer bedoeld 
als vormgeving van een voorstad. Door toedoen van de modernistische beweging, onder leiding van 
architect Le Corbusier, ontstonden er in de periode 1950-1973 woonwijken die gekenmerkt werden door 
hoge dichtheden en hoogbouw; 'les grand ensembles'. Deze gebieden in de ring rondom Parijs waren 
bedoeld om het enorme woningtekort in korte tijd op te lossen. 
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figuur 11: 
De vijf Villes Nouvelles rondom Parijs 
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Le Corbusier nam in tegenstelling tot Howard geen afstand van het fenomeen stad. Zijn ideaal was 
stedelijk bouwen in het groen. Dit komt tot uitdrukking in zijn ontwerp voor 'La Ville Radieuse' ofwel de 
verticale tuinstad. De latere nieuwe steden in Frankrijk zijn allemaal een reactie op deze manier van 
stedebouw. De grand ensembles, die eerdere 'bidonvilles' (krottenwijken) op deze plekken vervingen, 
bestonden uit grootschalige hoogbouwcomplexen. De woonomgeving van deze complexen bezit nauwelijks 
voorzieningen en er is geen werkgelegenheid. Zowel de onaantrekkelijke hoogbouw (Franse sociale 
woningbouw) als het woonmilieu leidden tot een sociale neergang van deze wijken. Ze werden beschouwd 
als een planologische fout, die de Franse planners in de Villes Nouvelles, de Franse nieuwe steden, niet 
meer wilden maken. In de Villes Nouvelles is wel veel aandacht besteed aan het woonmilieu, de 
voorzieningen en werkgelegenheid. Net als bij de Nederlandse groeikern was het doel een 'wervend 
woonmilieu' te realiseren. 

In 1965 verscheen het Stedelijk Structuurplan (SDAURP) voor de Parijse regio. In dit regionale plan werd 
voor het eerst officieel gesproken van georganiseerde stedelijke ontwikkeling met behulp van het 
instrument 'Ville Nouvelle'. Het plan stelde voor acht grote nieuwe steden in de regio te stichten, die (in 
totaal) tussen de 300.000 en 800.000 personen moesten huisvesten. Dit omdat de Parijse bevolking in 
deze periode snel toenam. De nieuwe steden zouden in de buitenrand van Parijs worden gesitueerd, 
maar mochten ruimtelijk niet worden gescheiden van de stad. 
Tussen 1969 en 1973 werd voor elke afzonderlijke stad een stedelijke ontwikkelings-maatschappij 
(Etablissement Publics d' Amenagements; EPA) ingesteld. De rol van de EPA's was het plannen en 
ontwikkelen van de stad en het voeren van het grondbedrijf. Binnen deze groep was naast de gemeente, 
ook de regio, het departement en de Franse staat vertegenwoordigd. Boven de EPA's staat de Centrale 
Groep voor de Nieuwe Steden (GCVN, Groupe Central des Villes Nouvelles), waarbinnen de departementen 
van de centrale overheid, betrokken bij het nieuwe stedenbeleid, gezamenlijk opereren en de budgetten 
en het beleid bepalen. Het Franse systeem heeft hiermee zekere overeenkomsten met het Nederlandse. 
De 6e en de 7e wet op de nieuwe steden definieerde vier doelstellingen voor de Villes Nouvelles: 
1. Het herstructureren van de oudere voorsteden en buitenwijken. 
2. Het beperken van de omvang van de forensenstroom in het grootstedelijk gebied. 
3. Het creëren van op zichzelf staande steden (anders dan de voorsteden en tuinsteden). 
4. Het bieden van een laboratorium voor experimenten in stedelijke planning en ontwerp (' urban fabric' ). 

Ongeveer tegelijkertijd werden soortgelijke plannen gemaakt voor Lille (Villeneuve d' Ascq), Rouen (Val 
de Reuil), Lyon (L'isle d'Abeau) en Marseille (Etang de Berre). In Frankrijk zijn in totaal negen Villes 
Nouvelles gesticht. De vijf nieuwe steden rondom Parijs; Cergy-Pontoise, Evry, Marne-la-Vallée, Saint 
Quentin en Yvelines en Melun-Sénart, huisvesten op dit moment een bevolking van ongeveer 750.000 
inwoners. Bouwactiviteiten in deze steden begonnen tussen 1971 en 1974 met een gemiddelde van 



ongeveer 10.000 woningen per jaar. Per stad werd uitgegaan van 200.000 inwoners per stad. Vergeleken 
met andere Franse steden hadden de Villes Nouvelles vaak een voortrekkersfunctie. Zo was er meer 
ruimte voor gewaagde ondernemingen en experimenten. Ook werden jonge architecten de kans geboden 
een eerste project te realiseren. In het begin van de bouw kreeg elk bestuur de vrijheid (in het vaak nog 
lege landschap) om op originele wijze en vanuit een specifieke achtergrond de voordelen van het stads
en buitenleven te combineren. Hierdoor zijn vijf, onderling sterk verschillende stedelijke gebieden 
ontstaan. 
De basisbeginselen, waarmee deze nieuwe steden, die vaak meerdere gemeenten omvatten, bestuurd 
zouden worden, staan beschreven in een 'Syndicat d' Agglomération Nouvelle', de SAN. De SAN's ontvangen 
subsidies van de centrale overheid (voor onder andere operationele kosten en infrastructuur) en zijn 
sinds 1983 verantwoordelijk voor structuurplannen, bestemmingsplannen en stedelijke uitvoeringsplannen. 
De uitvoering van die plannen valt onder verantwoording van de EPA's. Een belangrijk stuurmiddel van 
de SAN's is dat zij lokale belastingen innen over het gehele intergemeentelijke gebied. De ontvangsten 
van deze belastingen dienen te worden gebruikt om de bovengemeentelijke nieuwe stedelijkheid te 
financieren. De SAN's zijn verantwoordelijk voor de belangrijkste openbare voorzieningen. Gelijktrekken 
van belasting tussen de gemeenten wordt gezien als een belangrijk middel voor stedelijke ontwikkeling 
en stedelijke planning. Vaak wordt gezegd dat dit systeem de oorzaak is van het relatieve economische 
succes van de Franse nieuwe steden. Tevens hebben het vroegtijdig aanbrengen van de benodigde 
infrastructuur (spoor en wegen) en de centraal geregelde ontwikkeling van voorzieningen in de nieuwe 
steden bijgedragen aan dit succes. 
Nieuwe steden in Frankrijk waren een belangrijk aanknopingspunt voor bestuurlijke veranderingen en 
experimenten met het stedebouwkundig ontwerpen. Het nieuwe stedenbeleid in Frankrijk blijft dan ook 
een beleidsoptie, ook voor de toekomst. 

3. 5. 3 Het groeikernenbeleid in Nederland 
De ruimtelijke ordening in Nederland stond vlak na de Tweede Wereldoorlog in het teken van de 
wederopbouw. Kerndoelen waren vervanging van door oorlog verwoeste woningen, het oplossen van de 
woningnood, herstel van de industriële productiecapaciteit, verbetering van de infrastructuur en het 
nastreven van een sterke landbouw om de nationale voedselvoorziening en export te kunnen garanderen. 
Midden jaren '50 nam de behoefte aan een samenhangende benadering van de ruimtelijke ordening toe. 
In 1958 verscheen de nota 'Ontwikkeling van het Westen des Lands' uitgebracht door de toenmalige 
Rijksdienst voor het Nationale Plan (de voorloper van de Rijksplanologische Dienst). In deze nota werden 
de belangrijkste inrichtingsprincipes voor de Randstad vastgesteld: een verstedelijkte ring van niet te 
grote historische steden in het westen van Nederland als 'blijvende en ruimtelijk apart gelegen 
zwaartepunten', afgewisseld door groene ruimten. Het binnengebied, het Groene Hart, zou zoveel mogelijk 

VWe Nouvelle Cergy-Pontoise 
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De drie alternatieven volgens de Tweede 
Nota voor het toekomstig 
urbanisatiepatroon: concentratie, 
deconcentratie en gebundelde 
deconcentratie 

16 De Bruijne en Knol, 2001, p.15 
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gevrijwaard blijven van (woning)bouw, hier zou de agrarische sector dienst uitmaken. Tevens werd in 
deze nota de basis gelegd voor het groeikernenbeleid. Doet van dit beleid is dat de opvang van de 
'overtollige bevolking' van de agglomeraties van de historische steden, de zogenaamde 'overloop', 
moest plaatsvinden in overloopkernen op ca. 15 kilometer afstand van de grote steden. Deze ideeën zijn 
tater uitgewerkt in de Eerste en Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening. Met name de 
bevolkingsprognose in de jaren '60 van ongeveer 20 miljoen Nederlanders omstreeks het jaar 2000, was 
van grote invloed op het ruimtelijk beleid. In 1960 verscheen de (Eerste) Nota inzake de Ruimtelijke 
Ordening. Hierin werd beschreven hoe de voorspelde bevolkingstoename vanuit de Randstad in belangrijke 
mate moest worden afgeleid naar andere delen van Nederland. Dit om verkeersopstoppingen en een 
onhanteerbare omvang (in mensen en activiteiten) te voorkomen. In de Tweede Nota over de Ruimtelijke 
Ordening uit 1966, ontstond het ontwerp voor de pre-groeikern Zoetermeer. Er werd aangegeven dat 
Zoetermeer tot 2000 kon groeien naar 120.000 inwoners. Hierdoor ontstond in deze gemeente een 
enorme bouwinspanning en werden in de jaren '70, '80 en '90 de uitbreidingsmogelijkheden maximaal 
benut. 

Het daadwerkelijke groeikernenbeleid ontstond in de jaren '70, toen er meer suburbanisatie in Nederland 
kwam dan in de toenmalige ruimtelijke nota, de Tweede Nota, was voorzien. Regionale initiatieven om 
dit suburbanisatieproces weer om te vormen tot een proces van gebundelde deconcentratie vonden in 
1972 steun van het Rijk, toen de Nota Volkshuisvesting verscheen. Deze Nota, de Oriënteringsnota die in 
1973 uitkwam én een aantal deetnota's vormden samen de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening. De 
Nota introduceerde de stadsvernieuwing en bood een effectief instrumentarium voor het 
groeikernenbeleid. Het Nederlandse groeikernenbeleid was vergelijkbaar met het beleid in andere 
Europese tanden. 
In de nota werden 16 gemeenten aangewezen in de omgeving van grote steden die de groei van bevolking 
door middel van uitbreiding moesten opvangen. Hoewel de groeikernen vaak at bestaande (kleine) kernen 
waren, wordt er toch gesproken van nieuwe steden, door de enorme ontwikkeling en uitbreiding die 
deze kernen in korte tijd meemaakten. 
Het begrip groeikern, dat voor het eerst gebruikt werd in de Nota Volkshuisvesting, had vanaf het begin 
een instrumentele betekenis. Het begrip groeikern werd in deze nota gedefinieerd als: 'een kern die een 
sterke groei moet doormaken, vooral ten behoeve van een nabijgelegen (grote) stad, indien deze groei 
exponentieel groot is in vergelijking met de omvang van die kern zelf'. Deze bundeling van woningen 
mat attractieve woonmilieus, zouden moeten kunnen concurreren met woonmilieus in de omliggende 
suburbane dorpen. 
Aanwijzing tot groeikern hield dan ook in: een verplichting tot de bouw van een bepaald aantal woningen 
in een wervend suburbaan woonmilieu16

• Hiertegenover stond het recht van de betrokken gemeente op 
(extra) rijkssubsidies in de vorm van bijzondere uitkeringen. Dit instrumentarium werd in de 



Verstedelijkingsnota van 1976 nader uitgewerkt en bestond uit grondkosten- en woningbouwsubsidies, 
versterking van het ambtenarenapparaat en door het Rijk betaalde infrastructuur. Ook werd op rijksniveau 
een coördinatieorgaan ten behoeve van de ontwikkeling van de groeikernen ingesteld; de 
Interdepartementale Coördinatiecommissie van Groeikernen en Groeisteden (ICOG ). 
De door het Rijk verstrekte subsidies en uitkeringen voor de realisatie van nieuwe woningen werden door 
de gemeenten vooral gebruikt voor het bouwen van niet-commerciële publieksvoorzieningen (zoals 
groenvoorzieningen (plantsoenen), bibliotheken, sporthallen en -zalen). De gemeenten kregen deze 
extra financiële steun gedurende tien jaar (1975-1985). Daarna moest de groei (voorzover nog wenselijk 
bevonden) uit eigen kas worden gefinancierd. Op het moment dat deze regeling werd ingetrokken, 
kregen de gemeenten vaak moeilijkheden de exploitatie van deze voorzieningen op niveau te houden, 
waardoor de kwaliteit achteruitging. Dit was overigens ook het geval in het Verenigd Koninkrijk, waar de 
green belts een enorme financiële last waren voor de councils. 
De ontwikkeling van de groeikernen; de nieuwe middelgrote steden, verliep in een periode van toenemende 
welvaart, met name in de jaren '70. Toen deze welvaart afnam, als gevolg van de tweede oliecrisis in 
1979 en de instorting van de koopwoningenmarkt, ontstond er zuinigheid in financieel en ruimtelijk 
opzicht. Er werd naast wervende suburbane woonmilieus in groeikernen ook gezocht naar bouwplaatsen 
in en aan de grote steden. 

Rond 1985 kwam het nationale groeikernenbeleid geleidelijk ten einde. Uiteindelijk onder invloed van 
de problemen in de grote steden, de donorsteden van de groeikernen, werd de overloop naar groeikernen 
afgebouwd tot omstreeks 1988. Ook was er kritiek op de situatie in de groeikernen zelf, in het bijzonder 
op de gevolgen van de snelle groei: monotonie in de woningbouw en woonomgeving, een geringe sociale 
cohesie in de woongebieden en een onevenwichtige bevolkingsopbouw naar leeftijd. Deze verschijnselen 
leidden ertoe dat er nóg sterker werd ingezet op de groei in en nabij de grote steden. De Nederlandse 
ruimtelijke ordening richtte zich nu op het compacte stadsbeleid. Dit hield in dat er eerst zoveel mogelijk 
binnen de stadsgrenzen, anders binnen de grenzen van het stadsgewest, werd gebouwd. 
In 1993 werd een nieuw type ruimtelijk beleid ingevoerd. In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
Extra (Vinex) werden nieuwe woningbouwlocaties aangewezen, bestuurlijk gekoppeld aan het bestaand 
grootstedelijk beleid, waar een grote omvang van woningbouw moest plaatsvinden. Dit om grootstedelijke 
ontwikkelingen in de Randstad te voorkomen. Een aantal voormalige groeikernen werd tevens aangewezen 
als Vinex-locatie, waardoor de groei van een aantal van deze gemeenten kon worden voortgezet. Voorbeeld 
hiervan is de Haarlemmermeer, waar tot het jaar 2005, 17.400 woningen moeten worden gebouwd. 
In totaal werden er 16 groeikernen aangewezen: Alkmaar, Almere, Capelle aan den IJssel, Duiven, 
Haarlemmermeer, Hellevoetssluis, Helmond, Hoorn, Houten, Huizen, Lelystad, Nieuwegein, Purmerend, 
Spijkenisse, Westervoort en Zoetermeer. Tegenwoordig telt het merendeel van deze gemeenten meer 
dan 50.000 inwoners en worden ze beschouwd als middelgrote stad. Drie voormalige groeikernen hebben 
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figuur 12: 
De Nederlandse groeikernen 
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inmiddels meer dan 100.000 inwoners; te weten: Almere, Haarlemmermeer en Zoetermeer. 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in 2000 op verzoek van een aantal voormalige groeikernen 
(Bestuurlijk Overleg Nieuwe Steden) een onderzoek gedaan naar de positie, problematiek en 
vergelijkbaarheid van voormalige groeikernen in Nederland. Uitgangspunt van het onderzoek was dat 
een snelle groei een aantal specifieke, zowel positieve als negatieve verschijnselen met zich meebrengt. 
Gebleken uit het onderzoek is dat de (gewenste) groei de betreffende gemeenten duidelijk een ander 
karakter heest gegeven. De in korte tijd snelle groei van de nieuwe steden bracht een relatief uniforme 
bouw met zich mee, waarin weinig markante punten en ook weinig sfeer konden worden gerealiseerd. 
De woningvoorraad bestaat voornamelijk uit rijtjeswoningen gebouwd in dezelfde periode (jaren '80) 
met hetzelfde karakter, de bewoners zijn vaak jonge gezinnen met kinderen. In een aantal groeikernen 
ontbreekt een historische kern die identiteit biedt of vanzelfsprekend draagvlak geeft voor 
maatschappelijke organisaties en bedrijven. Uitzondering zijn de groeikernen Alkmaar en Hoorn die een 
langere historie hebben. Ook instellingen voor hoger onderwijs en culturele of wetenschappelijke instituten 
met een nationale uitstraling, worden gemist. 'De afwezigheid van deze elementen brengt een niet 
volledige multifunctionaliteit met zich mee, en daarmee voor sommigen de afwezigheid van 
stedeUjkheid'17

• 

De groeikernen zijn nog steeds meer woongemeente dan werk- of voorzieningengemeente, zoals veel 
andere middelgrote steden in Nederland. Met uitzondering van de gemeente Haarlemmermeer, waar 
bijna evenveel arbeidsplaatsen als inwoners zijn. De groei is zo snel gegaan dat het aanbod aan 
voorzieningen niet (altijd) op gelijke hoogte kon worden gehouden. Daarbij speelden ook bezuinigingen 
een rol. Tevens kan worden genoemd dat er een geringe sociale samenhang tussen de mensen onderling 
bestaat. Door de sterke, snelle groei voelen de inwoners van de groeikernen zich maar weinig met elkaar 
verbonden. Als laatste worden met name de groeikernen op korte afstand van de grote steden sterk 
beYnvloed door het grootstedelijk leven. Niet alleen qua werkgelegenheid, ook op het gebied van 
voorzieningen, onderwijs en cultuur. Afbouw van het groeikernenbeleid in Nederland heeft niet tot 
stilstand in groeikernen geleid als het gaat om woningbouw, maar werd opgepakt door het compacte 
stedenbeleid en de verschillende Vinex-locaties. 

3. 5. 5 Vergelijking van de verschillende soorten nieuwe stedenbeleid 
In Noordwest-Europa en dan met name in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland is er één 
duidelijke overeenkomst als het gaat om de groeikernen, New Towns en Villes Nouvelles. Zij zijn gebouwd 
om de bevolking van de dichtstbevolkte delen van het land (de Randstad, agglomeraat Londen en Parijs) 
op te vangen. In het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde men de New Towns buiten de conurbatie (stedelijk 



gebied) van Londen. In Frankrijk kwamen de steden in de conurbatie terecht. In Nederland werd een 
tussenvorm gezocht. De meeste groeikernen kwamen op de zogenaamde uitstralingsassen buiten de 
Randstad terecht, waarvan een aantal op zo'n korte afstand hiervan, dat ze tot de Randstad gerekend 
kunnen worden. Bij gebrek aan ruimte op een uitstralingsas werd een enkele groeikern (Zoetermeer, 
Huizen en Haarlemmermeer, maar ook Purmerend en Almere) binnen het gebied van de Randstad 
gerealiseerd. In het Verenigd Koninkrijk werd in Wales de nieuwe stad Cwmbran ontwikkeld om het peil 
van voorzieningen en de verspreide bewoning in de regio op orde te brengen, naast het sociale motief de 
bevolking ordelijk te willen huisvesten. Ook in Schotland vond dit verschijnsel plaats, ten behoeve van 
de overloop van Glasgow en regionale ontwikkelingsfuncties. In Frankrijk werden nieuwe steden ontwikkeld 
in de buurt van Lille, Rouen, Lyon en Marseille. 

De bestuurlijke context van de ontwikkeling van de nieuwe steden in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de 
develepmont corporations het grotendeels voor het zeggen hadden, wijkt af van de Nederlandse 
groeikernen en Franse Villes Nouvelles. Verder wijkt de situatie ten opzichte van Frankrijk en Nederland 
af, doordat het nieuwe stedenbeleid in het Verenigd Koninkrijk nooit onderdeel is geweest van een 
gestructureerd Nationaal Plan, wel van regionale plannen. Opgemerkt kan worden dat de situatie in 
bestuurlijke zin in het Verenigd Koninkrijk afwijkt van de rest van Noordwest-Europa. Bij de ontwikkeling 
van de Nederlandse groeikernen was van een planningsautoriteit geen sprake. De lokale overheden: de 
gemeenten, hadden de verantwoordelijkheid en zorgden voor de ontwikkeling van de nieuwe 
uitleggebieden. In Nederland waren het soms dorpen (Vreeswijk en Jutphaas werd Nieuwegein) die 
uitgroeiden tot steden. In enkele gevallen was er al een omvangrijke gemeente (expanded towns) 
aanwezig, die zich in korte tijd in omvang verdubbelde of in ieder geval sterk groeide (Alkmaar, Hoorn 
en Helmond). Uitzonderingen hierop zijn Almere en Lelystad. In het begin van de bouw was hier ook 
sprake van een soort planningsautoriteit: de RIJP (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) en het OL ZIJP 
(Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders). Dit waren instellingen, die waren benoemd door de 
rijksoverheid (Ministerie van Verkeer en Waterstaat). Hieraan waren zij ook verantwoording aan 
verschuldigd. De start van deze twee steden sluit daarmee internationaal gezien het meest aan bij het 
New Town-concept van het Verenigd Koninkrijk. 

De Franse nieuwe steden waren een reactie op de 'grand ensembles', zoals die onder andere bij de 
Parijse voorsteden bekend zijn. Het concept voor de Franse nieuwe steden komt overeen met dat van de 
Nederlandse groeikern als het gaat om het creëren van een wervend woonmilieu. Ook de bestuurlijke 
verhoudingen bij de ontwikkeling van de Nederlandse groeikernen hebben enige overeenkomst met die 
van Frankrijk. Ook hier werd de gemeente (of verzameling van gemeenten) aanspreekpunt en tevens 
was zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe stad. Anders dan in Nederland werd voor 
elke nieuwe stad een aparte ontwikkelingsmaatschappij (EPA) in het leven geroepen. 
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De in het verleden ontwikkelde nieuwe steden in Noordwest-Europa zullen niet altijd een nieuwe stad 
blijven. Hoewel een stad nooit af is door bouw, aanpassing en sloop, zullen de nieuwe steden uiteindelijk 
gaan behoren tot de (middel)grote steden van dat land, maar afwijkend van een gewone organisch 
gegroeide middelgrote stad. Ook zal de stad zich op korte of langere termijn moeten voorbereiden op 
grootschalig stedelijk herstel. Voorbeelden van dit soort stedelijk herstel zijn de plannen van Nieuwegein 
als het gaat over de grootschalige reconstructie van het stadscentrum, de plannen voor afbraak van de 
eerste woonwijken in Zoetermeer (Palenstein) en bijvoorbeeld in Schotland de herstructurerings
activiteiten in New Town Cumbernauld. 
In Noordwest-Europa zijn er voormalige nieuwe steden, die vanwege hun ligging in het stedelijk netwerk 
nog allerlei kansen hebben zich grootschalig te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn Milten Keynes, 
Almere, Marne-la-Vallée en Nelun-Sénart, die dan ook in de toekomst grote groeipotenties zullen blijven 
houden. In het geval van Marne-la-Vallée en Nelun-Sénart betekent dit nog een geruime tijd betrokkenheid 
van de EPA's en de centrale overheid. In Frankrijk bestaan zelfs plannen om ten zuidwesten van Parijs (in 
de richting van Rambouillet) weer een geheel nieuwe stad te bouwen om huisvesting te bieden aan de 
werknemers van een nieuw aan te leggen derde (internationaal) vliegveld in de Parijse regio. Almere 
heeft een Vinex-taakstelling (tot 2005) en is onderdeel van de Deltametropool met mogelijkheid om uit 
te groeien tot de vierde stad van Nederland. Milten Keynes gelegen op de as Londen-Birmingham wordt 
in regionale ontwikkelingsplannen voor Zuid-Engeland genoemd als één van de grootste bouwlocaties 
voor de nog ruim 4,4 miljoen nieuw te bouwen woningen in Zuid-Engeland. 
De nieuwe steden in Noordwest-Europa, waren een antwoord op de angst, midden 2oe eeuw, voor een 
onbeheersbare congestie in mensen en activiteiten in de stedelijke conurbaties en de gevolgen van een 
onoverzichtelijke suburbanisatie. Hoge verwachtingen met betrekking tot de bevolkingsontwikkelingen 
(20 miljoen inwoners in Nederland in 2000) versterkten dit beleid. De leegloop uit de grote steden en de 
gevolgen hiervan voor de voorzieningen in die grote stad en de naar beneden bijgestelde 
bevolkingsprognoses keerden midden de jaren '80 in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk dit proces 
en deze angst. In deze periode verschoof de aandacht naar de binnensteden. 

3. 6 Nieuwe hoofdsteden 
Naast de 'gewone nieuwe steden', zijn er in het verleden een aantal nieuwe nationale hoofdsteden 
gerealiseerd. Deze nieuwe steden werden vaak uit het niets opgebouwd, op een nagenoeg lege plek. In 
grote lijnen is de realisatie van hoofdsteden gelijk aan andere nieuwe steden, maar in de meeste gevallen 
gaat het bij deze stad om de ontwikkeling of verplaatsing van de regerings- of bestuurszetel. Vaak op 
een geheel lege plek in een leeg landschap, waar de identiteit van het land gestalte zou moeten krijgen. 
In veel gevallen zijn deze steden heel groots, grootschalig opgezet en ontworpen als 'visitekaartje' van 
het land. Kenmerken die vaak zijn terug te vinden in nieuwe hoofdsteden zijn de enorme zichtlijnen en 



-assen, brede boulevards of avenues, opvallende parlementsgebouwen, (nationale) musea en instellingen, 
universiteiten en dergelijke voorzieningen. Bekende voorbeelden zijn Washington O.C. (1790), Canberra 
(1912) en Brasilia (1957). 
Eerste voorbeeld van een nieuwe hoofdstad is Madrid. Madrid werd in 1561 door koning Filips Il aangewezen -
als nieuwe hoofdstad van Spanje, hij verplaatste zijn hof hiernaartoe. Op dat moment was het gebied 
waar de toekomstige hoofdstad zou komen te liggen, nog slechts een open vlakte met weinig bebouwing 
en woonden er ongeveer 25.000 mensen. Tegenwoordig is Madrid de grootste stad van Spanje. 

Hieronder een kort overzicht van dergelijke nieuwe hoofdsteden: 

Land Hoofdstad Ontwerp Opdracht Jaar 
Spanje Madrid Koning Filips Il Koning Filips Il 1561 

(verschillende architecten) 
Rusland St. Petersburg Tsaar Peter de Grote Tsaar Peter de Grote 1703 

(verschillende architecten) 
Verenigde Staten Washington O.C. Pierre l'Enfant President 1790 

Washington 
Canada Ottawa Frederick Todd Overheid 1859 

(ontwerpwedstrijd) (Koningin Victoria) 
India New Delhi Edwin Lutyens Koning George V 1911 
Australië Canberra Walter Burley Griffin Overheid 1912 

(ontwerpwedstrijd) 
Turkije Ankara Hermann Jansen President Kemal 1923 

Atatürk 
deelstaat Punjab Chandigarh Le Corbusier Minister Pandit Nehru 1951 
(India) 
Brazilië Brasilia Lucia Costa en Oscar President Juscelino 1957 

Niemeyer Kubitschek 
(ontwerpwedstrijd) 

Pakistan Islamabad Doxiadis Associates Presid_ent Ayub Khan 1963 
(Athene) 

Bangladesh Dhaka Louis Kahn Overheid 1971 
Tanzania Dodoma Project Planning Associates Overheid 1973 

(Toronto) 
Nigeria Abuja Internationaal team van Overheid 1991 

consultants 
Astana Kazachstan Overheid Overheid 1997 

u , ..... 

/ 

Opvallende zichtlijnen, -assen en 
boulevards in Washington D. C., Canberra, 

New Delhi en Brasilia 

tabel 1: 
Nieuwe hoofdsteden 
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3. 7 Andere nieuwe steden en nieuw stedenbeleid 
Hoewel het nieuwe stedenbeleid in Noordwest-Europa het meest opvallend is geweest, heeft dit 
verschijnsel ook op andere locaties, in andere landen plaatsgevonden. Verspreid over de gehele wereld 
zijn voorbeelden te vinden van nieuwe steden voornamelijk ontwikkeld om de stedelijke overbevolking 
tegen te gaan door de bevolking te spreiden, maar ook om hele andere redenen • 
De stad Louvain-la-Neuve in België werd ontwikkeld voor de verhuizing van een universiteit. Louvain-la
Neuve (ook wel nieuw-Leuven) werd gesticht tussen 1963 en 19n en is voorbeeld van nauwe samenwerking 
tussen de overheid en de private universiteit. De Belgische staat leende de Universiteit van Leuven een 
groot geldbedrag om op een nieuwe locatie een nieuwe universiteit te stichten. Het ging hierbij niet om 
demografische redenen, maar om een verhuizing vanwege de taalverschillen binnen België; de nieuwe 
universiteit zou de Franstalige afdeling worden van de Universiteit van Leuven. De universiteit koos 
ervoor om niet slechts een universiteitscampus te creëren, maar om een geheel nieuwe stad te 
ontwikkelen, rondom de universiteit. Ook de academische onvrede met de op dat moment plaatshebbende 
stedelijke ontwikkelingen op andere plaatsen in België, speelde hierbij een rol. De nieuwe stad zou een 
stad van de toekomst worden, die zou uitblinken door functionaliteit, dialoog, kwaliteit en culturele en 
sociale waarden. 
De stad werd gerealiseerd op zo'n 30 kilometer ten zuiden van Brussel, waar 900 hectare relatief goedkope 
agrarische grond was opgekocht. Voorwaarde was dat de universiteit geen grond verkocht aan de 
particuliere sector. De private investeerders kregen voor 99 jaar de grond in erfpacht (bedoeld voor 
woningbouw) of voor de economische levensduur (voor investeringen door winstbeogende bedrijven). 
Toch zijn er een aantal problemen ontstaan in Louvain-la-Neuve: 
- Van de ongeveer 25.000 mensen die in Louvain-la-Neuve wonen, is het grootste deel student; een erg 

onstabiele bevolkingsgroep door o.a. de hoge verhuisgraad (vooral na de studie). 
- Het ontbreken van een voortgaande groei als gevolg van bezuinigingen door de regionale overheid op 

het gebied van de infrastructuur en het ontbreken van de gewenste balans tussen wonen, werken e.d. 
Wel is het zo dat Louvain-la-Neuve momenteel steeds meer een woonfunctie krijgt voor het agglomeraat 
Brussel. 

Ook in Japan heeft een soortgelijke ontwikkeling plaatsgevonden, daar is TsukubaAcademic City gesticht 
rond de bouw van onderzoeksinstituten en een universiteit (de Universiteit van Tsukuba), waarvoor in 
Tokio geen ruimte meer was. Door verschillende onderzoeksinstituten te verplaatsen van Tokio naar 
Tsukuba, kwam er op hetzelfde moment in Tokio meer ruimte vrij voor andere ontwikkelingen. Het 
besluit om Tsukubu Science City te ontwikkelen werd in 1963 genomen door de Japanse regering. In de 
eerste plaats om te voldoen aan de eisen van deze tijd, om wetenschap en techniek te promoten en 
tevens om het hoger onderwijs in Japan te verbeteren. De bouw van deze academische stad, gelegen op 
60 kilometer van Tokio, begon in 1968. In 1980 waren de ongeveer 40 experimentele en 



onderzoeksinstituten van deze nationale universiteit grotendeels gereed. Sinds deze tijd zijn ook de 
stedelijke voorzieningen van de stad langzamerhand ontwikkeld en verhuisden particuliere bedrijven 
naar de bedrijventerreinen in de omliggende omgeving. 
Op dit moment is Tsukuba uitgegroeid tot het grootste onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van Japan 
met ongeveer 190.000 inwoners, waarvan ruim 13.000 wetenschappers werkzaam zijn binnen de 
verschillende onderzoeksinstituten in de stad. 

Naast wetenschapssteden als Louvain-la-Neuve en Tsukuba zijn er steden gebouwd ten behoeve van een 
geheel andere functie: 
- Een bepaalde industrie, als Nowa Huta voor de staalindustrie in Polen. Wolfsburg rondom de Volkswagen
fabrieken in Duitsland en de Duitse industriestad Eisenhüttenstad (het voormalige Stalinstadt), allen 
gebouwd midden 2oe eeuw. 
- Toerisme en/of recreatie, zoals het skistadje La Grand Motte in Frankrijk dat in 1970 werd ontwikkeld 
en Lake Havasu in de Verenigde Staten, sinds 1964 een stadje aan een groot meer met allerlei 
recreatiemogelijkheden rondom dit meer. 
- De ruimtevaart, Zvyozdniy Gorodok, ook wel 'Sterrenstad' genoemd, werd in 1960 in Rusland ontwikkeld. 
Hier bevindt zich het ruimtetrainingscentrum en zijn kosmonauten en hun familie gehuisvest. 
- Het voorzien in de woonwens van een autonoom thematische woonomgeving, zoals in de 
(stedebouwkundige) stroming New Urbanism. Binnen deze stroming, aan het eind van de 2oe eeuw, 
wordt teruggegrepen naar het verleden en met name de kleinschaligheid en het gemeenschapsgevoel 
van vroeger worden teruggebracht. Twee voorbeelden hiervan zijn: Seaside en Celebration, in Florida 
(Verenigde Staten). Celebration is het stadje dat werd ontworpen door Walt Disney. Eigenlijk gaat het bij 
deze stroming meer om gevelarchitectuur en thematisering van de woningbouw. 

Zo zijn er in de wereld nog veel meer verschillende nieuwe steden ontwikkeld. Een aantal voorbeelden 
hiervan zijn: Radburn, Greenhills, Greenbelt, Buffalo-Amherst (Verenigde Staten), Chiba, Makuhari, 
Yokosuka Umibe (Japan), Tampines (Singapore), Putrajaya (Maleisië), Magnitogorsk, Akademgorodok 
Dubna, Sestroretsk (Rusland), Zlin (Tsjechië), Espoo, lmatra, Vantaa (Finland), Farsta, Skarpnäck en 
Vällingby (Zweden). 

3. 8 Overzicht van nieuwe steden 
Samengevat, is wereldwijd de volgende ontwikkeling van nieuwe steden waar te nemen: 

Tsukuba Academie City, Japan 

La Grand Motte, Frankrijk 

Seaside in Florida, Verenigde Staten 
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tabel 2: SOORT NIEUWE STAD KENMERKEN VOORBEELDEN PERIODE 
Ontwikkeling van nieuwe steden 

UTOPIE ideaalbeeld, niet Politeia - Plato (4e eeuw 4e eeuw v. Chr. -
realiseerbaar, alleen v. Chr.) heden 
op papier Utopia - Thomas More 
-sociaal (1516) 
-ruimtelijk-visueel Nieuw Babylon -
-functioneel Constant Nieuwenhuys 

(1974) 

TUINSTAD -tussenvorm stad en Letchworth ( 1902) begin 20e eeuw 
platteland Welwyn Garden City 
-sociale (1919) 
samenlevingsvorm 
-satellietsteden 

NIEUWE STEDENBELEID -wederopbouw na de New Towns {VK}: na de Tweede 
IN NOORDWEST- Tweede Wereldoorlog Harlow (1947), Wereldoorlog tot 
EUROPA NA DE -ontwikkelen van Milton Keynes (1967) ongeveer1990 
TWEEDE satellietsteden in Villes Nouvelles 
WERELDOORLOG omgeving van grote (Frankrijk}: 

steden Cergy-Pontoise (1970), 
-grote steden Marne-la-Vallée (1972) 
ontlasten Groeikernen {NL}: 

Zoetermeer (1966), 
Houten (1980) 

HOOFDSTEDEN -groots opgezet Madrid (1561) 16e eeuw - heden 
-zichtlijnen en Washington D.C. (1790) 
-assen Canberra (1912) 
-regeringszetel; Ankara (1923) 
parlementsgebouwen Brasilia (1957) 
-nationale Astana (1997) 
instellingen 

OVERIG -recreatie/ toerisme La Grand Motte (1970) 1 se eeuw - heden 
-industrie Chaux (1775) 

Wolfsburg (1945) 
-wetenschap Louvain-la-Neuve (1963) 

3 HET ONTSTAAN VAN NIEUWE STEDEN (universiteit) 
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HOOFDSTUK 4 Onderzoek naar nieuwe steden 

4.1 Nieuwe steden in praktijk 
Om een beeld te krijgen van de problemen die hebben plaatsgevonden bij de ontwikkeling van nieuwe 
steden, wordt een aantal steden nader bekeken. Dit conceptonderzoek zal niet alleen ingaan op de 
kenmerken van het soort stad, maar ook op lengte van de bouwperiode, grootte, concept, structuur en 
tijdsplanning. Aan de hand van de bevindingen van dit diepergaand onderzoek, worden conclusies 
getrokken en een definitie vastgesteld van 'de nieuwe stad'. Hieruit voortvloeiend zal een indeling 
worden gemaakt waaraan alle nieuwe steden voldoen. 
Tevens wordt er ingegaan op kwaliteiten, maar ook tekortkomingen die op hun beurt weer kunnen 
worden gebruikt en geprojecteerd op de ontwikkelingsstrategie voor de Haarlemmermeer. 
Steden die zijn onderzocht zijn de hoofdsteden: Canberra en Brasilia, New Town: Milton Keynes, Ville 
Nouvelle: Marne-la-Vallée en de Nederlandse nieuwe stad c.q. groeikern: Almere. 

4. 1. 1 Canberra 
Land: 
Oppervlakte: 
Aantal inwoners: 
Ontwerp: 
Periode: 

Australië 
233.000 hectare 
320.000 
Walter Burley Griffin 
1913-1927 

Bij het uitroepen van de Federatie van Australië in 1901, waarbij het land een natie werd, werd besloten 
binnen afzienbare tijd ook een nieuwe hoofdstad te ontwikkelen, zoals in de grondwet werd vastgelegd. 
In 1908 werd een stuk land aangekocht (van de staat New South Wales), 300 kilometer van Sydney en 
bijna 900 kilometer van Melbourne, waar de nieuwe hoofdstad zou moeten ontstaan. Omdat beide 
steden, Sydney èn Melbourne, hoofdstad wilden zijn, werd er diplomatiek gekozen voor een locatie 
tussen beide steden in. Op 1 januari 1911 kreeg het gebied officieel de naam Australian Capital Territory 
(ACT), met binnen de grenzen een aangewezen locatie voor de nieuw te bouwen hoofdstad van Australië. 
De internationale ontwerpwedstrijd die zou moeten resulteren in het ontwerp van deze nieuwe hoofdstad, 
werd in dit zelfde jaar uitgeschreven. De prijsvraag werd gewonnen door Walter Burley Griffin, een 
Amerikaanse landschapsarchitect, die zoals hij zelf omschreef; "een stad had ontworpen als geen ander 
in de wereld". In 1913 werd begonnen met de bouw van de stad die de naam Canberra kreeg, wat in de 
Aboriginal taal 'ontmoetingsplaats' betekent. Ontwikkeling van de stad ging echter traag en pas na de 
Tweede Wereldoorlog ging Canberra écht leven. 
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Zichtlijn vanaf het Parlementshuis 
in Canberra 
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Het winnende ontwerp voor Canberra 
door Walter Burley Griffin (1911) 
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Griffin's ontwerp bestaat uit een stratenpatroon met enorme zichtlijnen en -assen, boulevards en rotondes, 
gebaseerd op stadspatronen van Washington O.C. en Chicago. Centraal gelegen was een kunstmatig 
meer, het latere Walter Burley Griffin meer, dat ontstond door de indamming van de Molonglo rivier. De 
belangrijkste gebouwen en voorzieningen werden in het centrum van de stad gesitueerd, geconcentreerd 
rond het meer, in een driehoekige vorm ('a grand triangle of functions'), waarbij grote boulevards de 
drie knooppunten met elkaar verbinden. Deze satellietstructuur, afgeleid van het tuinstadconcept van 
Howard werd doorgezet in de rest van de stad, waarbij elk knooppunt, centrum was van een nieuw 
stadsdeel. Deze structuur, met tussen de stadsdelen enorme groenzones en de uitgestrektheid van de 
stad zorgden ervoor dat Canberra ook wel de bijnaam 'bush capita!' kreeg. Het initiële ontwerp was 
bedoeld voor 25.000 inwoners met ruimte voor groei naar eventueel 75.000 inwoners. 
In 1913 werd Griffin benoemd tot Hoofd van Ontwerp en Constructie, maar door problemen in 
samenwerking met ministers en planningsautoriteiten, wilde Griffin in 1921 niets meer te maken hebben 
met de ontwikkeling van zijn stad. Overigens was er in die tijd nog steeds geen enkel gebouw gerealiseerd, 
wel werd vastgehouden aan zijn basisopzet en visie. 
Pas in 1955 wordt de ontwikkeling van Canberra weer opgepakt, in dit jaar wordt de National Capital 
Development Commission ingesteld. Deze planningsautoriteit krijgt de opdracht Canberra te maken 
zoals in eerste instantie bedoeld. In de 30 jaar hierna wordt er hard doorgewerkt; er worden bruggen 
aangelegd over het pas in 1964 aangelegde meer, en de verschillende nationale instellingen, als de 
National Library, de National Gallery worden aangelegd in de Parlementszone. Ook het stadscentrum 
wordt ontwikkeld met kantoren, winkels en restaurants. Het inwoneraantal groeit in deze periode ( 1955-
1989) van 40.000 tot bijna 300.000, langzamerhand begint de stad zich te vormen. Ten noorden en 
zuiden van het centrum worden satelliet-stadsdelen Gunghalin, Belconnen, Woden, Weston Creek en 
Tuggernanong aangelegd, om de bevolkingsgroei op te vangen. Er wordt gekozen voor een polycentrische 
opbouw van de stad. Elk stadsdeel krijgt een eigen voorzieningencentrum in de vorm van een grote 
shopping mall. Hierdoor blijft de ontwikkeling van het eigenlijke stadscentrum achter, waar overigens 
bewust voor wordt gekozen. 
Door de grootschaligheid van de stad, is vooral in het centrum de verkeersstructuur erg onoverzichtelijk. 
Er moeten enorme afstanden worden afgelegd om van het ene stadsdeel naar het andere te komen. Deze 
structuur maakt de stad voor voetganger en fietser zeer onvriendelijk. Nog steeds wordt er veel gebouwd 
in en aan Canberra. Wel moet er worden voldaan aan de vele regels en eisen die zijn vastgesteld voor 
(bouw)projecten in de ACT. Enerzijds zijn er de gebieden die onder verantwoording staan van de nationale 
overheid (National Capital Authority) anderzijds de gebieden die vallen onder regelgeving van de ACT
autoriteit (Planning and Land Management). Op deze manier probeert men vast te houden aan de visie 
van Griffin, met de stadsbepalende structuur, de centrumdriehoek en de zichtlijnen door eisen te stellen 
aan gebouwhoogtes, rooilijnen en de stijl van de architectuur. 
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Polycentrische structuur van Canberra 
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De Monumentale As ('Eixo Monumental'), 
als zichtlijn van Brasilia 
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4. 1. 2 Brasilia 
Land: 
Oppervlakte: 
Aantal inwoners: 
Ontwerp: 
Periode: 

Brazilië 
582.210 hectare 
2.000.000 
Lucia Costa en Oscar Niemeyer 
1957-1960 

Brasilia werd op 21 april 1960 uitgeroepen tot hoofdstad van Brazilië en al in 1987 aangewezen tot 
Werelderfgoed door UNESCO. De stad werd gebouwd in slechts vier jaar tijd. In 1891 werd in de grondwet 
vastgelegd dat de nieuwe hoofdstad van het land zou moeten ontstaan in de dunbevolkte en onherbergzame 
binnenlanden van Brazilië. Ook de naam was al vastgesteld; Brasilia. Dat de stad juist op deze locatie, op 
de hoogvlakte van Goias, 1.000 kilometer landinwaarts en alleen bereikbaar per vliegtuig, zou ontstaan, 
heeft te maken met een visioen dat de later heiligverklaarde Italiaanse priester Don Bosco in 1883 kreeg. 
Hem werd een nieuwe beschaving geopenbaard waarvan de hoofdstad zou worden gebouwd tussen de 
15e en 16e breedtegraad. De Brazilianen waren ervan overtuigd dat het over hun land ging en nu nog 
vereren zij Don Bosco. Ook worden er andere redenen genoemd waarom juist is gekozen voor deze 
locatie. Brazilië was bang voor invasies, zoals in het verleden al vaker was gebeurd (door de Fransen, 
Nederlanders en Portugezen) en de toenmalige hoofdstad, Rio de Janeiro, had een erg kwetsbare ligging 
aan de kust. Andere redenen waren de ontwikkeling van het binnenland en uit veiligheidsoverwegingen; 
een kleinere stad was makkelijker te besturen dan een grote stad als Rio. 
Presidentskandidaat Juscelino Kubitschek beloofde in 1955 voor de presidentsverkiezingen van 1956, 
Brazilië één van de machtigste landen van de wereld te maken door o.a. een nieuwe hoofdstad te 
bouwen voor het Braziliaanse volk. Kubitschek won de verkiezingen en richtte direct de maatschappij 
NOVACAP; Nova Capita! (nieuwe hoofdstad) op, die ervoor moest zorgen dat de nieuwe hoofdstad een 
feit zou worden. Er werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven die uiteindelijk werd gewonnen door 
(Braziliaans) architect Lucia Costa. In samenwerking met Oscar Niemeyer, die ook jurylid was, maakte 
hij het stedebouwkundig plan, het 'Plano Pilöto'. 
Basisopzet van de stad is een kruis, de plattegrond wordt vaak vergeleken met de vorm van een vliegtuig. 
Aan de verticale as, ligt in het zuiden het beroemde en meest opvallende regeringscentrum, ook wel de 
'cockpit' genoemd, ontworpen door Oscar Niemeyer. Aan dit plein, de 'Praca dos Tres Poderes', het Plein 
der Drie Machten', liggen de parlementsgebouwen, de twee wolkenkrabbers en de gigantische witte bol 
en schaal. Vanaf het plein loopt in noordelijke richting de 'Eixo Monumental', Monumentale As, ook wel 
de romp van het vliegtuig. Aan deze as liggen de voornaamste voorzieningen, hotels, shopping centres, 
theaters, banken, sportcentra, etc., met aan het einde van de as een groot stadsplein. Aan de horizontale 
as, die iets is gebogen, als de vleugels van het vliegtuig, bevinden zich de woonwijken. Dit zijn 
wooneenheden in hoge dichtheden van drie of zes lagen, aan de Eixo Rodoviaro Sul en Norte. Om de stad 
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Plattegrond van Brasilia, 
door Lûdo Costa (1957) 
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Wooneenheden in Brasilia 
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is een gigantisch kunstmatig meer aangelegd, het Paranoameer dat is ontstaan door het indammen van 
de Paranoarivier. Opvallend is de infrastructuur; enorme verkeersassen doorkruizen de stad, langzaam 
en gemotoriseerd verkeer is van elkaar gescheiden. Gemotoriseerd verkeer is op sommige plaatsen ook 
nog eens in lagen verdeeld voor bestemmings- en doorgaand verkeer. Brasilia werd in eerste instantie 
gebouwd voor 500.000 inwoners, maar groeide al snel uit boven dit aantal. Om bevolking op te vangen 
werden er verschillende satellietsteden ontwikkeld in de directe omgeving van de stad. 

De stad is erg overzichtelijk en straalt een enorme ruimte uit. Dit is tegelijkertijd ook het probleem, 
want de afstanden die de bewoners moeten afleggen om ergens te komen, zijn enorm. De .Monumentale 
As die verticaal door de stad loopt en waar de regeringsgebouwen aanliggen, is zes kilometer lang. In 
horizontale richting, is de afstand van het ene eind van een woonwijk naar het onopvallende centrum, 
tien kilometer. Kritiek op Brasilia is dan ook, dat het een stad is voor auto's en erg onvriendelijk voor 
voetgangers en fietsers. Verder valt op dat hoewel de stad in de jaren '50· '60 is gebouwd, architectonisch 
nog steeds modern aandoet, maar om te wonen geen aangename plaats is. Veel inwoners trekken in de 
weekenden dan ook naar de kust. Dat de stad überhaupt bestaat, is voornamelijk te danken aan Kubitschek, 
zijn geloof om van Brazilië een wereldmacht te maken, werkte inspirerend en de bouw van Brasilia werd 
daar een symbool voor. Ook zullen de hoge salarissen hieraan geholpen hebben, geld speelde voor de 
bouw dan ook geen rol. Het visioen van Don Bosco voorspelde namelijk dat de nieuwe hoofdstad het 
enorme binnenland tot bloei zou brengen. De bouw van de indrukwekkende kathedraal van Oscar Niemeyer 
is een goed voorbeeld van het korte tijdsbestek waarin alles moest plaatsvinden en van het gegeven dat 
geld absoluut geen rol speelde. Omdat de grond waar de kerk zou komen te staan, nog niet bouwrijp 
was, werd er besloten de kerk alvast even verderop te bouwen, zodat vast begonnen kon worden met 
het op maat zagen van de marmeren platen. Vervolgens werd de kerk weer afgebroken en herbouwd op 
de plek waar hij moest staan. Een verdubbeling in kosten, maar wel een tijdwinst van 19 dagen. 

4. 1. 3 Milton Keynes 
Land: Groot-Brittannië 
Oppervlakte: 30.869 hectare (gehele 'borough'), stad zelf: 8.851 hectare 
Aantal inwoners: 215.000 (uiteindelijk ca. 250.000) 
Ontwerp: development corporation 
Periode 1967-1992 

Milton Keynes werd in januari 1967 door de toenmalige Britse minister van Volkshuisvesting Anthony 
Greenwood aangewezen als New Town van Engeland. Milton Keynes kreeg zelfs de benaming 'New City', 
omdat het hier ging om een groter aantal inwoners van (maximaal) 250.000. In 1967 bestond het gebied 



in Buckinghamshire nog uit zeven dorpen die samengevoegd zouden worden tot één groot stedelijk 
gebied. Een van de doelstellingen van de development corporation was de identiteit van de bestaande 
stadjes, waar op dat moment 40.000 mensen woonden, te beschermen en te handhaven. In Milton 
Keynes, gelegen op de as Londen - Birmingham, 80 kilometer van Londen was het doel de 'overspill' van 
Londen op te vangen. De stad is vanuit het hele land goed bereikbaar via spoor en weg, er is dan ook veel 
geld geïnvesteerd in de infrastructuur van de stad. Het ontwerp voor de stad dat in 1970 werd gemaakt, 
hield rekening met veranderende omstandigheden tijdens het bouwproces. Opvallend en ook dominerend 
is het gridvormige wegennet met een maaswijdte van één bij één kilometer, met op de kruisingen 
rotondes, in plaats van één grote rondweg. Langzaam en snel verkeer zijn gescheiden, voetgangers en 
fietsers hebben eigen paden met bruggen en tunneltjes. Het gridsysteem van wegen is consequent 
gebruikt als kader van de stad, binnen een vierkant ligt een woonwijk, geïsoleerd van de wegenstructuur 
en gelegen achter zeer hoge geluidswallen. Integratie van verschillende delen van de stad onderling is 
niet nagestreefd. Elke woonwijk werd gebouwd voor ca. 5.000 inwoners met eigen dagelijkse en sociale 
voorzieningen. 
Aan de groenstructuur van de stad is in het ontwerp veel aandacht besteed. In de grondbeginselen van 
de blauwdruk van de stad staat bijvoorbeeld: 'Buildings may never be higher than the trees'. Vanaf de 
hoofdwegen is niets te zien van de achterliggende woonwijken, tankstations zijn de enige oriëntatiepunten 
langs het grid18

• 18 

Woningbouw in de wijk Tinkers Bridge 
in Milton Keynes 

VIA, 1998, p.50 

Veel van de gebouwde omgeving stamt uit de jaren '80, veel woonwijken doen hierdoor sterk verouderd - • .,,,,,,,;-,;~. 
aan. De stad heeft een mono-functionele opzet met een overvloed aan ruimte. Vooral in de beginperiode 
van Milton Keynes was er een scheve verhouding in voorzieningen en bewoners, waardoor veel moeite 
moest worden gedaan om stedelijke activiteit te laten ontstaan. In de loop der tijd is deze verhouding 
recht getrokken en tegenwoordig is Mil ton Keynes een middelgrote, groene stad met diverse voorzieningen. 
Het stadscentrum trekt zelfs een bovenregionaal publiek mede dankzij de in 2000 gerealiseerde shopping 
mall, Midsummer Place. Het totale winkelgebied met een oppervlak van ruim 160 hectare, trekt per jaar 
ca. 30 miljoen bezoekers. De strategische ligging van de stad ligt hieraan ten grondslag. Vooral in de 
laatste 15 jaar is Milton Keynes enorm gegroeid, van 100.000 inwoners in 1990 naar ruim 200.000 nu. In 
1991 werd The Open University geopend en één van de laatste gerealiseerde projecten is Xscape, een 
enorme hal op het hoogste punt van de stad, met twee skipistes, een bioscoop met 16 zalen, een Het centrumgebied van Milton Keynes 
fitnesscentrum, winkels en horeca. in aanbouw 
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4.1.4 Marne-la-Vallée 
Land: 
Oppervlakte: 
Aantal inwoners: 
Ontwerp: 
Periode: 

Frankrijk 
15.000 hectare 
268.000 (uiteindelijk ca. 314.000) 
SAN en EPA 
1972 - heden 

Marne-la-Vallée ligt op ongeveer 13 kilometer ten oosten van Parijs. Het is een agglomeratie van 26 
gemeenten en heeft een langgerekte vorm. Het gebied maakt deel uit van een agrarische regio met veel 
bos en water, in de landstreek Brie. Marne-la-Vallée is genoemd naar de rivier de Marne en haar valleien, 
de stad is gebouwd op een laagplateau dat geleidelijk afloopt naar de rivier de Marne en dat plaatselijk 
wordt doorsneden door groene valleien. Het gebied zelf is verdeeld in vier sectoren met allen een eigen 
opbouw en sfeer, van oost naar west zijn dit: Porte de Paris, Val Maubuée, Val de Bussy en Val d'Europe. 
Porte de Paris en Val Maubuée worden gescheiden door een bos. Val d'Europe, de laatste sector is 
voornamelijk bekend om het attractiepark Disneyland Parijs, in de gemeente Chessy, dat in 1992 werd 
geopend. De lineaire structuur van het gebied is doorgezet in de wegen en spoorwegen, die dwars door 
het gebied lopen, loodrecht hierop zijn de groenstructuren ontwikkeld. 
De rivier de Marne die ten noorden van het gebied stroomt, wordt gesneden door het 'Canal de Chelles'. 
De stedebouwkundige dienst (EPA) heeft dit gegeven aangegrepen om over de volle lengte van dit stuk 
een regionale recreatie-zone in te richten. Helaas is dit project maar gedeeltelijk geslaagd, omdat 
delen van de oevers particulier eigendom zijn gebleven. Plannen om ditzelfde water te zuiveren zijn 
hierdoor eveneens mislukt. De stad bezit daarentegen wel veel goed verzorgde parken, op een groot 
deel van het grondgebied zijn de aanwezige bossen opgekocht door de overheid en waar nodig opgeknapt. 
Mede uit respect voor lokale agrariërs, zijn aan de oostkant omvangrijke landbouwgronden intact gelaten. 
In de eerste, meest westelijke sector; Porte de Paris wonen de meeste mensen, ruim 106.000, in deze 
sector bevindt zich dan ook het eigenlijke centrum van de stad. Dit stadscentrum, gelegen in de gemeente 
Noisy-le-Grand, is in een zeshoek gebouwd en omvat een oppervlak van ruim 27 hectare. In dit gebied 
bevinden zich verschillende voorzieningen als winkels, woningen, kantoren, een busterminal en een 
RER-station. Overigens is Noisy-le-Grand één van de weinige gemeenten in Mame-la-Vallée waar hoogbouw 
is toegepast. Er is gekozen om niet hoger te bouwen dan 15 verdiepingen, dit om de mensen niet te 
benauwen en een niet te grote overgang met de aanliggende landelijke omgeving te creëren. Een groot 
deel van de bebouwing in deze gemeente bestaat uit hoge appartementencomplexen. Bekend voorbeeld 
is het monumentale wooncomplex Espaces d' Abraxas uit 1983, ontworpen door architect Ricardo Bofill. 
Veel gebouwen in dit gebied stammen uit begin jaren '80, waardoor het centrum wat ouderwets aandoet. 
De rest van de sectoren bestaat voornamelijk uit kleine woonwijken bestaand uit laagbouw omgeven 
door de vele groenzones. 
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Het centrumgebied van Noisy le Grand, 
Mame-la-Vallée 
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Plattegrond van Mame-la-Vallée, 
eerste en tweede sector 
en de opdeling in gemeenten (onder) 
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Hoewel het gehele gebied wordt aangeduid als Ville Nouvelle is er niet echt sprake van één stad. Het 
enorm uitgestrekte en bosrijke gebied, is eerder een verzameling van verschillende kernen. Wel is het 
gebied nog volop in ontwikkeling en heeft het voornemen niet alleen in inwoneraantal te groeien naar 
314.000, maar ook de werkgelegenheid toe te laten nemen van 118.000 arbeidsplaatsen nu, naar 200.000 
op termijn. 
Met name de nabijheid van Parijs, de goede bereikbaarheid via (snel)weg en RER maken Marne-la-Vallée 
een aantrekkelijk woongebied. 

4. 1. 5 Almere 
Land: 
Oppervlakte: 
Aantal inwoners: 
Ontwerp: 
Periode: 

Nederland 
17. 921 hectare 
160.000 (uiteindelijk ca. 400.000) 
Projectbureau Almere 
1975 • heden 

Almere zou na Lelystad de tweede stad worden in de in 1968 drooggelegde zuidelijke Flevopolder, met 
doel het ruimtegebrek in het noordelijk deel van de Randstad op te lossen. Vlak na de droogmaking had 
deze nieuwe stad nog geen naam; IJdrechtstad, Zuidweststad of Almere. Ook de precieze locatie was 
nog niet vastgesteld; een naamloze, plaatsloze stad, zonder context, geschiedenis of obstakels, waar 
planners en stedebouwkundigen een enorme vrijheid hadden. In tegenstelling tot Lelystad waar architect 
van Eesteren werd uitgenodigd een ontwerp voor de stad te maken, wat niet geheel zonder problemen 
verliep, koos Almere ervoor het ontwerp in eigen hand te houden. Er werd een vierkoppige Projectgroep 
Zuidweststad aangesteld (onder RIJP, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders), dat de opdracht kreeg 
een oriënterende studie te doen naar 'de mogelijkheden voor stedelijke vestigingen in Zuid-Flevoland'. 
In 1970 bracht RIJP het rapport uit: 'Verkenningen omtrent de ontwikkeling van de nieuwe stad Almere 
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Woongebouw door architect Ricardo Bofill 
in Mame-la-Vallée 

in Flevoland'. Dit rapport resulteerde in vijf aanbevelingen 19
: 19 Brouwer, 1996, p. 133 

- Over de omvang en groeisnelheid van de stad: van 125 naar 250.000 inwoners in 25 jaar. 
- Over de stedebouwkundige opzet: géén aaneengesloten stad, maar een samenhangend stelsel van 
meerdere woonkernen, een meerkernige stad. 
- Over de huisvesting van de inwoners: overwegend laagbouw met eengezinshuizen. 
- Inzake de situering van de eerst te bouwen woonkern: Almere-Haven, aan het Gooimeer. 
- En als laatste de nieuwe stad de naam Almere te geven. 
Voor de nadere uitwerking van de 'Verkenningen' en het stedebouwkundig ontwerp, werd de Projectgroep 
Zuidweststad uitgebreid met jonge academici zonder enige praktijkervaring, waaronder Teun Koolhaas, 
en omgedoopt tot Projectbureau Almere. De start van de planning van Almere viel toevalligerwijs samen ONDERZOEK NAAR NIEUWE STEDEN 4 
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met de voltooiing van de Bijlmer, waar modernistische stedebouw in de vorm van hoge woontorens in 
het groen met een gescheiden verkeersstructuur de bevolking moest opvangen. Doel was dat Almere de 
tegenpool werd van dit modernistische model; de stad die anders was dan de Bijlmer. Almere zou de stad 
van de eengezinswoning worden. Er werd besloten procesmatig te ontwerpen, waarbij men was voorbereid 
op een onvoorspelbare toekomst. 
Het ontwerp voor Almere bestaat uit een polynucleair model waarbij elke kern van Almere een eigen 
naam en identiteit krijgt door een verschillend aanbod van woningen en voorzieningen. Deze opzet is 
gebaseerd op een combinatie van het tuinstadconcept van Howard en de meerkernige structuur van het 
Gooi. Uiteindelijk zouden er zes kernen komen: Almere-Haven, Almere-Pampus, Almere-Hout, Almere
Buiten en Almere-Stad. Deze homogene stadsdelen werden afgestemd op de verschillende sociale groepen. 
Tussen de kernen lagen uitgestrekte, goed ontsloten groene ruimtes voor recreatie dichtbij de woningen. 
Ruimte bewaren was in de polynucleair opgezette stad een belangrijk grondbeginsel geweest. Door 
ruimte over te laten konden de losse kernen, waaronder Almere-Stad en Almere-Buiten zich in een latere 
fase aanpassen. Het ontwerp was gericht op de toekomstige groei die de stad nog zou ondergaan. 

Als eerste werd in 1975 stadsdeel Almere-Haven ontwikkeld. De eerste woningen worden gebouwd op de 
Schoolwerf in Almere-Haven, waar architect van Stigt zeven zeshoekige woonblokken ontwierp, die in 
1976 worden opgeleverd. Almere-Haven kreeg het aanzien van een vissersdorpje met een soort 
grachtenpanden. In 1980teltAlmere 10.000 inwoners en wordt begonnen met de bouw van Almere-Stad. 
De eindeloze, lege vlakte waar dit stadsdeel zou ontstaan, werd al spottend 'Los Almere' genoemd naar 
Los Angeles. Tegenwoordig vormt Almere-Stad de kern van Almere en is verdeeld in de delen Almere
Stad-Oost, Almere-Stad-West en het Stadscentrum. In het centrum wordt gewerkt aan het vernieuwde 
stadshart, gelegen aan het Weerwater, een grote plas water, midden in de gemeente. Rem Koolhaas is 
verantwoordelijk voor het masterplan hiervan, onderdeel van dit masterplan is het Urban Entertainment 
Center (met winkels, een bowlingbaan, een popzaal, een disco, een hotel en een fietsenstalling). In 
stadsdelen Almere-Stad-Oost en -West (de grootste van alle stadsdelen) is een grote hoeveelheid woningen 
ontwikkeld met verschillende thema's. Aan de hand van de thema's van de woonwijken wordt de overgang 
van verschillende bouwstijlen aangegeven; Danswijk, Filmwijk, Literatuurwijk, Muziekwijk, Stedenwijk, 
Waterwijk, etc. Na Almere-Stad werd in 1984 begonnen met Almere-Buiten, gelegen aan de oostzijde 
van de stad. Ook in Almere-Buiten is ruimte voor experimenten in de woningbouw. Zo bestond er in 2001 
in de Eilandenbuurt de mogelijkheid voor 600 huishoudens hun toekomstige woning samen te stellen uit 
bouwpakketten die ontwikkelaars en architecten hadden gemaakt. Andere thema's die terugkomen in 
het woongebied zijn: de Bloemenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Indische buurt, Regenboogbuurt en 
Seizoenenbuurt. Aanwezige voorzieningen in Almere-Hout zijn o.a. een subtropisch zwemparadijs, een 
sporthal, een tennispark, woonboulevard Doe Nere, een bibliotheek en verschillende basisscholen. 
Overigens bezit elk stadsdeel een eigen NS-station, waarbij het spoor dwars door de stad loopt. Almere 



Structuurplan voor Almere (1976) 
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Gooimeer 

Gemeente Lelyatld 

iv-.,..., 
wordt via snelweg A6 met Amsterdam verbonden en via de A27 met Utrecht. 
In 1988 wordt Almere een zelfstandige gemeente en in 2000 verwelkomt zij de 150.oex>e inwoner. Intussen 
is begonnen met de bouw van Almere-Poort en in de nabije toekomst zullen ook stadsdelen Almere
Pampus en -Hout worden gerealiseerd. 
Ook nu is Almere nog volop in ontwikkeling en heeft het voornemen te groeien tot een stad met 250.000 
inwoners in 2010 en daarna misschien wel naar 400.000 rond het jaar 2030. 

4. 1. 6 Vergelijking van de onderzochte nieuwe steden 
Aan de hand van het onderzoek blijkt duidelijk dat er een groot aantal overeenkomsten, maar ook 
verschillen zijn waar te nemen in ontwikkeling en structuur van nieuwe steden. Gebleken is dat het 
ontwikkelen van een nieuwe stad in welke maat, grootte of vorm dan ook, al dan niet zonder problemen, 
een reële optie is voor het oplossen van een (woning)bouwvraagstuk. De onderzochte steden zijn hier 

- een uitstekend voorbeeld van. 

Huidige structuur van Almere 
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Naast de bestuurlijke problemen zijn het bij de ontwikkeling van een nieuwe stad voornamelijk de 
stadsstructuur en het (van tevoren vastgestelde) groeitempo van stad en bevolking die de meeste 
problemen met zich meebrengen. Ook hebben de nieuwe steden tijd nodig hebben zich te ontwikkelen. 
Vooral in de beginperiode ontbreekt het aan samenhang en identiteit. Geconcludeerd kan worden dat in 
principe alles mogelijk is. Van het aanleggen van kunstmatige meren, het vervormen van het landschap, 
het aanbrengen van geheel nieuwe structuren tot het creëren van monumentale pleinen en boulevards, 
afhankelijk van beperkingen van het landschap en locatiegebonden factoren. Een gemotiveerde 
planningsautoriteit en een duidelijke ontwikkelingsstrategie zijn hierbij onmisbaar. 

1. De locatie van een nieuwe stad kan een grote rol spelen in de ontwikkeling van de stad. Bij de 
ontwikkeling van de hoofdsteden Canberra en Brasilia werd bewust gekozen voor een locatie in de 
binnenlanden, tegenover de grote steden aan de kust (resp. Sydney en Rio de Janeiro). In eerste instantie 
stuitte dit op nogal wat kritiek, want wie ging er nou in het binnenland wonen als men ook aan de kust 
kon wonen. Net de verhuizing van ambtenaren en diverse instellingen en voorzieningen groeiden ook de 
nieuwe steden. Hoewel beide steden tegenwoordig worden gezien als volwaardig, zullen zij nooit het 
inwoneraantal bereiken van hun tegenhangers aan de kust. De andere nieuwe steden Milton Keynes, 
Marne-la-Vallée en Almere werden allen in directe nabijheid van de donorstad (resp. Londen, Parijs en 
Amsterdam) gesitueerd. Dit is in alle gevallen een gunstige keuze gebleken. Door de nabijheid van de 
grote stad, de geringe afstand die hoeft worden afgelegd tussen woon -en werkgebied en de vaak goede 
bereikbaarheid zijn veel mensen bereid in de nieuwe stad te gaan wonen. Ook de rust en veiligheid 
tegenover de drukte en chaos van de vaak oudere donorstad speelt hierbij een belangrijke rol. 



2. Qua (tiids)planntns zijn er verschillende mogelijkheden; er kan van tevoren een einddatum 
worden vastgesteld waarbinnen de nieuwe stad moet worden gerealiseerd, zoals de vier jaar bij Brasilia. 
Of er kan een flexibel plan worden opgesteld waarbij toekomstige ontwikkelingen (groei of afname van 
bevolking, andere wensen, behoeften) in het proces kunnen worden meegenomen, waarbij het ontwerp 
wordt aangepast. Dit was onder andere het geval bij Almere en Canberra. Zo ontstaat er vaak een 
gevarieerder stadsbeeld met meer diversiteit in de woningbouw. Gevaar hierbij is wel dat de stad in de 
beginperiode wordt ervaren als een 'onaf' geheel. Vooral op de bewoners heeft dit een negatieve invloed. 
Als een nieuwe stad daarentegen wordt gebouwd in een relatief korte periode ontstaat er een eentonig 
beeld in architectuur, ook de kwaliteit komt dit vaak niet ten goede. Er kunnen ook problemen optreden, 
qua tijdsplanning, bij het aanleggen van de diverse voorzieningen en infras~ructuur. In veel gevallen 
bleven de voorzieningen in de nieuwe stad achter bij het inwoneraantal, waardoor bewoners vaak moesten 
uitwijken naar andere winkelgebieden, buiten de stad. In Milton Keynes was juist het omgekeerde het 
geval. Het enorm uitgebreide winkelgebied was in de beginperiode van de stad veel te grootschalig voor 
het aantal inwoners. Belangrijk is een evenredige verhouding tussen voorzieningen en inwoneraantal. 
Dit is tevens het geval bij de infrastructuur en de hieraan gekoppelde bereikbaarheid; infrastructuur en 
openbaar vervoer moeten tijdig en voldoende aanwezig zijn in de nieuwe stad. Dit is ook het geval met 
werkgelegenheid, bij de ontwikkeling van een nieuwe stad zal ook rekening moeten worden gehouden 
met een voldoende aanbod aan arbeidsplaatsen, dan wel in of in de directe omgeving van de nieuwe 
stad. 

3. De structuur van een stad is een belangrijke factor voor de beleving van de stad. Vaak wordt bij 
de ontwikkeling van een nieuwe stad, vooraf een hoofdstructuur ontwikkeld waarbij de verschillende 
stadsdelen een plaats krijgen in het stedelijk weefsel. Tevens wordt de gehele stad goed bereikbaar 
gemaakt voor alle verkeerssoorten, inclusief een efficiënt openbaar vervoer netwerk. De hoofdstructuur 
is afhankelijk van het bestaande (stedelijk) gebied. Hier kan een geheel nieuwe structuur overheen 
worden gelegd als bij Milton Keynes, of de bestaande structuur kan worden doorgezet. In het geval van 
nieuwe steden Canberra, Brasilia en Almere, was er nog geen structuur in het lege landschap aanwezig 
en werd een geheel nieuwe hoofdstructuur bedacht. In veel gevallen blijkt de verkeersstructuur achteraf 
een probleem. Dit is onder andere het geval bij Milton Keynes, Canberra en Brasilia. Deze steden hebben 
allemaal verkeersstructuren gebaseerd op de auto, waarbij gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer 
zijn gescheiden. Hierdoor is het wegennet voor langzaam verkeer minder goed ontwikkeld en vaak erg 
onhandig in gebruik. 

Ook de stadsstructuur is een belangrijk gegeven voor het stadsbeeld. Verschillende nieuwe steden hebben 
een polycentrische structuur, waarbij de verschillende stadsdelen een eigen identiteit en karakter krijgen. 
Vaak bezit elk stadsdeel een aantal eigen voorzieningen en recreatiemogelijkheden en zijn uitgebreide ONDERZOEK NAAR NIEUWE STEDEN 4 
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(winkel)voorzieningen in het stadscentrum aanwezig. Canberra koos er bewust voor het stadscentrum 
klein te houden, zodat voorzieningencentra van stadsdelen genoeg bestaansreden zouden hebben. Hierdoor 
bezit het stadscentrum weinig uitstraling en is er in de stadsdeelcentra vaak een uitgebreider en 
aantrekkelijker winkelapparaat aanwezig. 
Een goede bereikbaarheid van de stadsdelen is zeer belangrijk. Ook de mogelijkheid tot uitwisseling 
tussen de stadsdelen onderling is van groot belang. Dit is niet het geval in Milton Keynes, waar de 
stadswijken verscholen liggen achter de overheersende verkeers- en groenstructuur. In Canberra zijn de 
afstanden tussen de stadsdelen enorm groot, mogelijkheden tot uitwisseling worden hierdoor beperkt. 
De polynucleaire opbouw van Almere biedt vele mogelijkheden tot uitwisseling en ook het openbaar 
vervoer tussen de stadsdelen onderling, is net zoals bij Marne-la-Vallée met de RER goed opgezet. 

4. Door het gebrek aan historie in de nieuwe steden worden vaak grootschalige of opvallende 
voorzieningen aangelegd om de stad interessant of aantrekkelijk te maken. Nieuwe steden bieden vaak 
voldoende ruimte en mogelijkheden voor de ontwikkeling hiervan. In de onderzochte steden, zijn een 
aantal kenmerken terug te vinden. Bij het ontwikkelen van een nieuwe hoofdstad wordt het 
regeringscentrum centraal in de stad gebouwd, waarbij vaak grote gebaren worden gemaakt in 
architectuur, met zichtlijnen en brede boulevards. Ook nationale instellingen worden vaak centraal 
gebouwd en zijn groots van opzet. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in de plattegronden van 
Canberra en Brasilia. In Milton Keynes wordt een bovenregionaal publiek aangetrokken door het enorme 
winkelgebied van ruim 160 hectare, in Marne-la-Vallée is het attractiepark Disneyland Parijs dat jaarlijks 
een groot aantal bezoekers trekt. 

5. Het woningaanbod in nieuwe steden is vaak gebaseerd op (jonge) gezinnen, en bestaat dan ook 
voornamelijk uit laagbouw en eengezinswoningen. Dit is in bijna alle nieuwe steden het geval. Diversiteit 
in de woningbouw is in veel nieuwe steden nauwelijks terug te vinden, terwijl dit juist bijdraagt aan de 
kwaliteit en beleving van de stad. 
Omdat de nieuwe steden vaak in een kort tijdsbestek zijn gebouwd, zijn veel stadsdelen in een zelfde 
(architectonische) stijl gebouwd. Door verschillende stadsdelen na elkaar te bouwen wordt in de loop 
van tijd de groei van de stad zichtbaar door het verschil in architectuur en bouwstijlen. Dit is in geringe 
mate waar te nemen in Almere, waar de eerste kern in 1976 gebouwd werd. Wel bestaat in nieuwe 
steden vaak de mogelijkheid experimentele woningbouw toe te passen, waardoor mensen worden 
aangetrokken. Ook de veiligheid in nieuwe steden is belangrijk overwegingpunt om in een nieuwe stad 
te gaan wonen. 



Essentieel bij de bouw van een nieuwe stad is het opstellen van een flexibele strategie die kan worden 
aangepast naarmate wensen en behoeften (met de tijd) veranderen. Ook een nieuwe stad blijft altijd in 
beweging en is nooit af. Net als bij de utopie is het maken van een gedetailleerd ontwerp hoe een stad 
eruit moet gaan zien en gaan functioneren, niet reëel. 
Bij de ontwikkeling van Milton Keynes werd hierover het volgende geconcludeerd: 'The consultant planners 
have learned the lesson {rom the New Towns not to start with too detailed planning that might be 
obselete before it is realised. What a new town needs right {rom the beglnnlng is more a clear strategy 
for the procedure than a proper planning. lt needs a good framework, inside which there can be freedom 
for the future development of local areas.' 2021 

De ontwikkelingsstrategie, in dit onderzoek, bestaat uit een concept voor de stadsopbouw met een 
hoofd(verkeers)structuur en een duidelijke fasering van de verschillende te ontwikkelen stadsdelen of -
gebieden. Daarnaast worden er richtlijnen opgesteld, hoe woongebieden, stadscentrum en voorzieningen 
vorm kunnen worden gegeven. Door het concept van stadsopbouw in grote lijnen uit te zetten, zonder te 
veel vast te leggen, kunnen in de toekomst veranderingen worden aangebracht die noodzakelijk worden 
geacht. Wel zal hierin een duidelijke lijn moeten worden getrokken wat vaststaat en wat niet. 
Aan de hand van een bevolkingsprognose wordt vastgesteld in welk tempo de stad zal moeten groeien, 
waarbij een duidelijke, maar ook flexibele fasering wordt opgesteld. 

4. 2 Indeling nieuwe steden 
Er zijn veel verschillende soorten nieuwe steden. Om overzicht te krijgen en een structuur aan te 
brengen in deze verzameling van nieuwe steden, is er gekozen voor een indeling in functies. Alle nieuwe 
steden die door de jaren heen zijn ontstaan voldoen aan deze indeling. 
Een nieuwe stad bezit altijd een aantal van de volgende functies: 

• Wonen (voorwaarde, vrijwel altijd aanwezig) 
• Werken 
• Regering/ bestuur 
• Wetenschap 
• Toerisme / recreatie 

Deze indeling heeft geleid tot een nieuwe onderverdeling in aantal functies. Zo wordt er onderscheid 
gemaakt tussen: 

• Mono-functionele steden (aanwezigheid van alleen wonen en/of werken), 
• Meso-functionele steden (wonen en werken en één andere functie) en 
• Multi-functonele steden (wonen en werken en twee of meer andere functies) 

20 Walker, 1981, p.4 
2 1 'de les die is geleerd van de 
ontwikkeling van New Towns, is dat er niet 
moet worden begonnen met een te 
gedetailleerde planning die al is 
verouderd, voordat deze is gerealiseerd. 
Vanaf het begin heeft een nieuwe stad een 
duidelijke strategie nodig, in de vorm van 
een raamwerk waarbinnen vrijheid bestaat 
voor de toekomstige ontwikkeling van 
stadsdelen' 
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figuur 13: 
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BENAMING (AANTAL) FUNCTIES OMSCHRIJVING VOORBEELD KENMERKEN 
MONO- WONEN 'Slaapstad' Welwyn Garden Saai 
FUNCTIONEEL WONEN + WERKEN Industriestad City Monotoon 

Groeikern Lelystad 
New Town 

MESO- WONEN + WERKEN + 1 FUNCTIE Universiteitsstad Louvain-la-Neuve Gebrek aan 
FUNCTIONEEL Kennisstad Tsukuba Academie identiteit 

Vi lles Nouvelles City 
MULTI- WONEN+ WERKEN+ 2 (of meer) Hoofdstad Canberra Levendig 
FUNCTIONEEL FUNCTIES Wereldstad Washington O.C. Divers 

Brasilia Gevarieerd 
stadsbeeld 

De indeling gaat verder in op de verschillende kenmerken van een mono-, meso- en multi-functionele 
stad, waarbij een omschrijving wordt gegeven en enkele voorbeelden worden genoemd. Uit deze indeling 
blijkt dat een multi-functionele stad over het algemeen positiever wordt ervaren dan een mono- (of 
meso- )functionele stad. 
Aan de hand van deze indeling van nieuwe steden, wordt een definitie opgesteld van wat in dit onderzoek 
wordt verstaan onder een nieuwe stad. 
Definitie van een 'nieuwe stad': 
Een stad die (in zijn geheel of grotendeels) is ontwikkeld, in opdracht of onder verantwoording van 
de (nationale) overheid, met een vooraf vastgestelde omvang en toegewezen functie(s), in een van 
tevoren vastgestelde tijdsperiode. 

N.B. Als deze definitie wordt geprojecteerd op de Haarlemmermeer en de op te stellen 
ontwikkelingsstrategie die zou moeten leiden tot een nieuwe stad, zou dit geen 'echte' nieuwe stad 
zijn, zoals beschreven in de definitie. Er is namelijk al een groot bebouwd gebied aanwezig (Hoofddorp 
en Nieuw-Vennep: ca. 90.000 inwoners). Maar als de ontwikkeling van de gemeente nader wordt bekeken 
blijkt dat het inwoneraantal voornamelijk in de laatste 25 jaar enorm is gegroeid. Hierbij kreeg de 
Haarlemmermeer in 1980 de groeikernstatus; in opdracht van de overheid moesten er 15.000 woningen 
worden gebouwd in de periode tot het jaar 1995. En in 1993 werd de gemeente aangewezen als Vinex
locatie. Waarbij de Haarlemmermeer opnieuw in opdracht van de overheid 17.400 woningen moest 
ontwikkelen voor het jaar 2005. Er is dus wel degelijk sprake van een constant beleid (sinds 1980) van de 
(nationale) overheid om de Haarlemmermeer te verstedelijken. Het ontwikkelen van de nieuwe stad zou 
in dit geval 'de nieuwe stad' compleet maken. 
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tabel 3: 
Opdeling in mono-, meso- en multi

functionele steden 
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Kenmerken 
Algemeen 

Locatie 

Tijdsplanning 

(Hoofd)structuur 

Voorzieningen-
aanbod 

Woningaanbod en 
woongebieden 

4.3 Conclusie 
Vanuit het onderzoek naar nieuwe steden (in praktijk) worden de volgende kenmerken van nieuwe 
steden vastgesteld: 

Positief Negatief Mogel1jke oplossing 
Lage werkloosheid Geen tot weinig historische kenmerken Toevoegen van functie(s), inspelen op 

andere kwaliteiten 
Mooie zichtlijnen en -assen, boulevards Gebrek aan identiteit Toevoegen van functie(s), inspelen op 
(voornamelijk in hoofdsteden) andere kwaliteiten 

Gebrek aan sociale basis / samenhang Eenheid uitdragen door b.v. evenementen, 
uitbrengen van een plaatselijke krant, 
stimuleren van verenigingsleven, etc. 

Onevenwichtige bevolkingsopbouw naar leeftijd. De Woningbouw en -omgeving realiseren voor 
eenzijdige bevolkingssamenstelling: veel (jonge) andere huishoudentypen. Inspelen d.m.v. 
gezinnen, bevinden zich in dezelfde fase aangepast voorzieningenaanbod 
Afhankelijkheid van donorregio (qua Zorgen voor een goede bereikbaarheid 
werkgelegenheid, voorzieningen, onderwijs en en/of creëren van eigen arbeidsplaatsen 
cultuur) en voorzieningen 
Scheve verhouding in voorzieningen en bewoners. Opstellen van faseringsplan waarbij 
De ontwikkeling van voorzieningen, infrastructuur en rekening wordt gehouden met evenwicht in 
arbeidsplaatsen blijft in m.n. de beginperiode achter voorzieningenaanbod, arbeidsplaatsen en 
bij woningen (inwoners) inwoners 
In een keer vervangen van grote delen van de stad Goed beheer en plannen van onderhoud 

Goede verkeersontsluiting voor Voetganger• en fietsonvriendelijk Aanleggen van (aparte) fiets- en 
autoverkeer wandelroutes 

Mono-functionaliteit in het (centrum)winkelgebied Woningbouw realiseren in het winkelgebied 

Niet tijdig realiseren van voorzieningen, Opstellen van faseringsplan waarbij 
infrastructuur en wekgelegenheid rekening wordt gehouden met evenwicht in 

voorzieningenaanbod, arbeidsplaatsen en 
Inwoners 

Veilige, rustige woonomgeving en Weinig uitwisseling, integratie tussen wijken / Creëren van plekken waar confrontaties / 
kwalitatief goede (moderne) woningen stadsdelen onderling ontmoetingen kunnen plaatsvinden, b.v. 

parken, pleinen, zachte overgam~en 
Ruimte voor nieuwe concepten (er is Eentonig architectonisch, bouwkundig en Diversiteit en differentiatie aanbrengen in 
veel mogelijk)- experimentele stedebouwkundlg stadsbeeld. Monotonie in de woningbouw, door b.v. experimentele 
woningbouw, kansen voor jonge woningbouw (zelfde soort woningen en stijl, gebruik woningbouw, particulier 
architecten van tijdsgebonden materiaalsoorten) opdrachtgeverschap 

tabel 4: 
4 ONDERZOEK NAAR NIEUWE STEDEN Kenmerken van nieuwe steden 
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De genoemde kenmerken en mogelijke oplossingen worden in positieve zin geprojecteerd op de nieuwe 
stad in de Haarlemmermeer. Deze kenmerken worden verwerkt in de volgende uitgangspunten die als 
basis dienen voor de ontwikkelingsstrategie van een nieuwe stad: 

Uitgangspunten Ontwikkelingsstrategie 
Locatie De locatie van een nieuwe stad is belangrijk als het gebied 

bijvoorbeeld afhankelijk is van een bepaalde donorregio, qua 
werkgelegenheid. Een goede verbinding tussen de gebieden, via weg 
en spoor, als wel een goede bereikbaarheid zijn hierbij van groot 
belang. 

Tijdsplanning De strategie voor de nieuwe stad wordt flexibel met de tijd opgesteld 
en is hierdoor aanpasbaar aan de toekomstige situatie en 
veranderende omstandigheden. Voorzieningen, infrastructuur en 
werkgelegenheid worden tijdig ontwikkeld, tegelijk met de eerste 
woongebieden. 

Structuur Er wordt een hoofdstructuur vastgesteld voor de gehele stad" 
- Hoofdstructuur afhankelijk van het al bestaande (stedelijk) gebied. Hier kan een 
- Verkeersstructuur geheel nieuwe structuur overheen worden gelegd, of de bestaande 

structuur wordt doorgezet. De verkeersstructuur houdt rekening met 
alle soorten verkeer. Vooraf wordt vastgesteld hoe het stedelijk 
gebied is opgebouwd, dit kan bijvoorbeeld een polycentrische 
structuur zijn of een compact stedelijk gebied met een centraal 
stadscentrum. Ook de groenstructuur en recreatiegebieden worden 
geïntegreerd in de hoofdstructuur. 

Voorzieningenaanbod Voorzieningen, infrastructuur en werkgelegenheid worden vooraf 
- Winkelvoorzieningen gepland en worden (zoveel mogelijk) evenredig aan het 
- Groenvoorzieningen inwoneraantal ontwikkeld. De nieuwe stad bezit een duidelijk 
- Recreatfevoorzfenfngen stadscentrum en daarnaast een aantal stadsdeelcentra, afhankelijk 
- Werkgelegenheid van de omvang van het verzorgingsgebied. Eventueel wordt een in het 

oog springende functie of voorziening ontwikkeld waardoor bezoekers 
worden getrokken. 

Woningaanbod en Er wordt diversiteit in het woningaanbod gebracht, waardoor 
woongebieden verschillende huishoudenstypen zich in de nieuwe stad vestigen. Ook 

bestaat het stadsbeeld uit afwisselende architectuur, door 
bijvoorbeeld het toepassen van experimentele woningbouw. 

tabel 5: 
Uitgangspunten bij het opstellen van een 

ontwikkelingsstrategie voor een 
nieuwe stad 
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Aanbevelingen 
Aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten zijn algemene aanbevelingen voor nieuwe steden 
opgesteld. Deze aanbevelingen kunnen worden toegepast op de ontwikkeling van een nieuwe stad (of 
grote stadsuitbreiding): 

- Vaststellen van het aantal functies, zonodig functie(s) toevoegen of bestaande functies versterken, 
verbeteren 
- Tot stand brengen van een goede bereikbaarheid van de locatie van de nieuwe stad, via weg en spoor 
- Opstellen van een flexibele tijdsplanning 
- Vastleggen van een gebruikersvriendelijke hoofd- en verkeersstructuur 
- Aanbrengen van een gelijke verhouding in voorzieningenaanbod, infrastructuur en werkgelegenheid 
met het inwoneraantal 
- Creëren van een centraal stadscentrum, waar ook woningbouw wordt gerealiseerd 
- Aantrekkelijk maken van het gebied voor verschillende soorten huishoudens 
- Stimuleren van diversiteit en differentiatie in woningbouw en woongebieden 
- Tot stand brengen van integratie tussen bewoners en de verschillende stadsdelen 

Deze aanbevelingen dragen positief bij aan de identiteit van de nieuwe stad of stadsuitbreiding. Toepassing 
van deze aanbevelingen zal veelvoorkomende problemen (tabel 4) bij het ontwikkelen van een nieuwe 
stad, zoveel mogelijk tegengaan. 
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HOOFDSTUK 5 Ontwikkelingsstrategie voor een nieuwe stad in de Haarlemmermeer 

5.1 Inleiding 
In de afgelopen jaren heeft de gemeente Haarlemmermeer een enorme ontwikkeling ondergaan. Van 
een dunbevolkte agrarische gemeente is de Haarlemmermeer uitgegroeid tot een gebied met ruim 125.000 
inwoners, met een internationaal erkende luchthaven. Het is een belangrijk knooppunt van 
werkgelegenheid en infrastructuur. 
Toch is het vaak alleen Schiphol, waar de gemeente Haarlemmermeer om bekend staat. De kernen 
Hoofddorp en Nieuw-Vennep worden ervaren als buitenwijk van Schiphol. Dit komt door de dorpse 
uitstraling met grote hoeveelheden rijtjeswoningen en weinig attractieve voorzieningen. De goede 
bereikbaarheid en centrale ligging vlakbij Amsterdam, Haarlem en Leiden, en niet ver van Den Haag en 
Utrecht, maakt het vooral voor gezinnen tot een gewild woongebied. Juist deze kwaliteit is uitgangspunt 
voor het ontwikkelen van een nieuwe stad. Deze nieuwe stad biedt vele mogelijkheden door het 
ontwikkelen van meer grootschalige voorzieningen, recreatie- en natuurgebieden en een meer divers 
aanbod van woningen. Hierdoor worden ook andere huishoudenstypen naar de Haarlemmermeer 
getrokken. 
Om een nieuwe stad in de Haarlemmermeer te ontwikkelen, zal het karakter van de gemeente moeten 
worden versterkt of worden veranderd. Deze impuls zal ervoor moeten zorgen dat de Haarlemmermeer 
ook als stedelijk (woon)gebied op de kaart wordt gezet. Door het bestaand stedelijk gebied uit te breiden 
tot een nieuwe stad zal de identiteit van het gebied veranderen. 
De voornaamste aanwezige functies in de gemeente zijn op dit moment, wonen en werken. De funcie 
mainport22 wordt door de aanwezigheid van Schiphol hieraan toegevoegd. Omdat Schiphol zo'n 
prominente rol speelt in het gebied, door haar opvallende infrastructuur en geluidscontouren, komt 
het aantal functies op drie: wonen, werken en mainport. 
Om echter een complete nieuwe stad te ontwikkelen, en de mogelijkheden optimaal te benutten, 
zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven, wordt er een functie toegevoegd Hierdoor kan een multi-functionele 
stad ontstaan en zal het gebied positiever worden ervaren. Er is in dit geval gekozen voor de functie 
recreatie (toerisme). Met de reden dat bestuur niet noodzakelijk is en omdat er in de directe nabijheid 
al voldoende instanties voor wetenschap aanwezig zijn, in universiteitssteden Amsterdam en Leiden. 

5.1.1 Haarlemmermeer als 'recreatiestad' 
Uitgangspunt voor het ontwikkelen van een recreatiestad is de nabijheid van Schiphol. Toeristen komen 
hier aan en zijn meteen in de stad. Er wordt ingespeeld op de rust van het gebied tegenover de drukte 
en chaos van Amsterdam. Toeristen of bezoekers hoeven niet met hun koffers in de trein naar een 
hotel 'ergens' in Amsterdam, maar verblijven bijvoorbeeld in een bungalow om de hoek van het vliegveld. 

22 Definitie mainport: 
Belangrijk knooppunt van goederen- en 
personenvervoer; een plaats of gebied 
met knooppunten van verschillende 
transportmiddelen, waar gezorgd wordt 
voor samenwerking en afstemming van die 
transportmiddelen. Tevens is het een 
knooppunt met een aansluiting op een 
internationaal verplaatsingsnetwerk. 
- Van Dale Taalweb, 2003 

Hoewel de functie mainport niet blijkt uit 
het literatuuronderzoek als onderdeel 
voor een nieuwe stacl, wordt deze 
functie hier toegevoegd door de 
prominente rol die Schiphol inneemt 
binnen de gemeente. 
[In vervolgonderzoek zou kunnen worden 
nagegaan of deze functie (ook) in andere 
nieuwe steden een rol van betekenis 
speelt] 
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Daarnaast is er de centrale ligging van de Haarlemmermeer door de nabijheid van steden als Amsterdam, 
Haarlem en Leiden, de Noordzee-kust (Zandvoort, Noordwijk) en het natuurgebied langs de kust. Ander 
uitgangspunt is de goede bereikbaarheid van het gebied. Niet alleen bewoners van de Haarlemmermeer 
profiteren hiervan, ook dagjesmensen en omwonenden ervaren dit gebied hierdoor zeer positief. 
Centraal gelegen in de Randstad, direct aan de snelweg, en het steeds verder uitbreidende openbaar 
vervoer-netwerk, met HOV (de Zuidtangent) en de HSL, maakt de Haarlemmermeer almaar aantrekkelijker. 
Bestaande recreatiemogelijkheden in het gebied als Schiphol, het brugrestaurant over de A4, Party 
World Claus (een partycentrum met restaurant, ballroom, bowling, etc.) en het Speelparadijs zijn allen 
goed bereikbaar en geven de bezoeker een gevoel van veiligheid. Eén van de kwaliteiten van nieuwe 
steden. 
De recreatiefunctie wordt niet het belangrijkste van de nieuwe stad, maar bestaat naast de bestaande 
functies; wonen, werken en mainport. Deze zullen op hun beurt worden geoptimaliseerd. Zo zullen 
deze vier functies naast elkaar de nieuwe stad tot een aantrekkelijker geheel maken. Er zijn allerlei 
vormen van recreatie mogelijk, van amusementspark tot shopping-outlet. Bewoners van de nieuwe 
stad kiezen expliciet voor deze locatie en zullen dus geen moeite hebben met de nabijheid van Schiphol. 

5.1.2 Plangebied 
Er is gekozen de ontwikkelingsstrategie voor de nieuwe stad toe te passen op het gebied tussen Hoofddorp 
en Nieuw-Vennep, zoals ook werd aangedragen in de Nota Rubiks ruimte. 
Door deze locatie te bebouwen zal het stedelijk gebied compleet worden gemaakt, waardoor Schiphol, 
Hoofddorp en Nieuw-Vennep als één (stedelijk) geheel zullen worden ervaren. 
Door het Park van de 21e eeuw, zoals vastgesteld in de Toekomstvisie Haarlemmermeer 2015, naar het 
gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep te verleggen en in verticale richting langs het spoor te 
situeren, krijgt de nieuwe stad een veel logischere en beter beredeneerde plaats in het geheel. Het 
stadspark langs het spoor biedt bijvoorbeeld mogelijkheid als wandelpark, waarbij de paviljoentjes van 
de Floriade gebruikt kunnen worden in de vorm van follies. Andere mogelijkheid is om hier een grote 
beeldentuin te laten ontstaan als permanente (toeristische) attractie. 
Kleine kernen blijven hierdoor onaangetast, waardoor de gemeente haar open karakter blijft behouden, 
Het ruimtelijk contrast tussen landelijk en stedelijk gebied wordt op deze manier duidelijk gedefinieerd. 
Het recreatie- en natuurgebied ten westen van Hoofddorp en Nieuw-Vennep kan haar recreatiefunctie 
behouden en versterken. Ten zuiden van Nieuw-Vennep kan op deze manier als waterbergingsgebied 
worden aangewezen. Ook de verkavelingstructuur wordt zoveel mogelijk behouden en in het 
aangewezen gebied versterkt. De (officieuze) geluidscontour die in dit gebied ligt wordt verschoven 
naar het zuiden van Nieuw-Vennep, waardoor slechts een kleine wijziging wordt aangebracht voor het 
vliegverkeer van en naar Schiphol. 



[ 

; 

' ' ' ' 

- ~1 
~ :,; ·:~ .: ')'~-1 · ~ 

figuur 14: 
Zoeklocaties voor mogelijke uitbreiding in 

de Haarlemmermeer 
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figuur 15: 
Gekozen plangebied 
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5.2 Een nieuwe stad rond de Olympische Spelen van 2028 
Invulling aan de functie recreatie, waarbij ook Schiphol een rol kan spelen, is de organisatie van de 
Olympische Spelen. 100 jaar na de Olympische Spelen van Amsterdam in 1928, zal de Haarlemmermeer 
als podium dienen voor de Olympische Zomerspelen van 2028. 

De Haarlemmermeer is hiervoor de ideale locatie. Centraal gelegen in de Randstad, aan de A4, en 
vlakbij Schiphol, waar het grootste deel van de atleten en de bezoekers van dit evenement, zal aankomen. 
In de directe omgeving zijn al een groot aantal hotel locaties aanwezig. De nabijheid van Amsterdam is 
niet alleen aantrekkelijk voor toeristen, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van bestaande 
sportaccommodaties om de Olympische sporten te laten plaatsvinden. De organisatie van de Spelen zal 
dan ook in samenwerking met de gemeente Amsterdam zijn. De organisatie van een dergelijk groots 
evenement dat slechts eenmaal in de vier jaar plaatsvindt, zal de economie een enorme impuls geven en 
tevens het gebied en omgeving 'op de kaart zetten'. De Haarlemmermeer zal naast een goede 
bereikbaarheid, ook diverse (Olympische) sportaccommodaties compact bij elkaar gelegen en Olympisch 
dorp in de directe nabijheid, midden in het centrum, bieden. 
Nederland als succesvol sportland zal de Spelen met veel plezier organiseren. Het biedt atleet en 
bezoeker de typische Nederlandse sfeer in het Hollandse polderlandschap in een gematigde temperatuur. 
En heeft ervaring op het gebied van organiseren van dergelijk grote evenementen (Euro 2000 (voetbal), 
WK schaatsen, Champions Trophy en WK Hockey 2003, 2001 en 1998, Dutch Open (tennis), 
wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 1992 en 2000, etc.). 

In 1928 speelde de Haarlemmermeer ook al een kleine rol in het Olympisch gebeuren; zo kwamen veel 
atleten aan op Schiphol en werden de roeiwedstrijden op de Ringvaart, bij Badhoevedorp gehouden. In 
1984 deed Amsterdam een bid om de Olympische Spelen van 1992 te mogen organiseren. Helaas was 
deze poging niet succesvol. De voornaamste redenen hiervoor, waren de afwezigheid van een Olympisch 
stadion met voldoende capaciteit en een tekort aan infrastructuur en daardoor slechte bereikbaarheid. 
Naast de ontwikkeling van sportaccommodaties zal ook de rest van de stad in de Haarlemmermeer zich 
moeten ontwikkelen. Er zullen woongebieden worden aangelegd, diverse voorzieningen en een uitgebreid 
netwerk van infrastructuur. 

5. 3 Uitgangspunten 
Gegeven is dat er in de Haarlemmermeer tot het jaar 2040, ca. 35.000 woningen23 moeten worden 
bijgebouwd. Deze vraag zal worden opgelost door het bestaand stedelijk gebied van Hoofddorp en Nieuw
Vennep uit te breiden en aan elkaar te laten groeien, zodat er een nieuwe stad ontstaat. Deze 
geconcentreerde woningbouw gaat versnippering van de rest van de Haarlemmermeer tegen en tevens 

Officieel affiche van de Spelen in 1928 
in Amsterdam 

23 gemeente Haarlemmenneer, maart 
2003 
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wordt op deze manier het identieke karakter van de omliggende kleine kernen en open landschap 
behouden. Deze structuur zal worden versterkt door om de stad een groene zoom heen te leggen, zoals 
het groene carré rond Schiphol. 
De enorme toename van woningen tijdens het groeikernen- en Vinex-beleid heeft ervoor gezorgd dat het 
voorzieningenaanbod in de Haarlemmermeer achter is gebleven. In het nieuwe centrumgebied wordt 

,- HOOFDDORP ) hiervoor een strook gereserveerd, waar diverse voorzieningen worden ontwikkeld, dit is tevens het 
i-"""':c~
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... F ... '\t;i...,.: .... t_·_-_-_r_r_-.;-' _-_-_-_-~.,_· :..:..:..:..:..➔~;_:..,...-2~ basisconcept voor de stadsopbouw. In deze voorzieningenstrook zal ook worden gewoond, zodat het 

" gebied ook 's avonds aantrekkelijk en leefbaar blijft. Door de voorzieningen te concentreren in een 
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figuur 16: 
Centrale voorzieningenstrook 

24 Reijndorp, 1998, p.85 
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langgerekte strook kan er in de woongebieden eromheen meer aandacht worden besteed aan de kwaliteit 
van woonomgeving en woningen. Voor de bestaande bewoners van de stad, in Hoofddorp en Nieuw
Vennep, zal het centrumgebied goed bereikbaar zijn door de centrale ligging en vorm. In tegenstelling 
tot het Vinex-beleid zullen er ruimere richtlijnen worden opgesteld met betrekking tot de woningbouw 
en woonomgeving. De nieuwe stad zal ook op regionaal niveau een rol van betekenis spelen door haar 
ideale bereikbaarheid en uitgebreide aanbod aan voorzieningen. 

De Haarlemmermeer is op dit moment als woongebied, net als bij alle nieuwe steden, voornamelijk in 
trek bij üonge) gezinnen. Zij vestigen zich in de Haarlemmermeer met name om de veilige woonomgeving, 
de relatief goedkoop en kwalitatief goede (eengezins)woningen en de goede bereikbaarheid. Hun voorkeur 
gaat niet uit naar historische steden als Amsterdam, Haarlem of Leiden, zij kiezen bewust voor de 
Haarlemmermeer, vanwege de centraliteit van het gebied2". Deze kwaliteiten worden aangewend om 
ook andere typen huishouden naar het nieuwe gebied te trekken. Niensen die minder eisen stellen aan 
hun woonomgeving, maar meer geven om een goede bereikbaarheid, niet ver van het werk op Schiphol, 
in Amsterdam, Haarlem of Leiden, voorzieningen in de directe nabijheid en tevens mogelijkheden voor 
sport, recreatie en ontspanning. Naast gezinnen, zullen ook starters, alleenstaanden, studenten, 
tweeverdieners en ouderen, naar het gebied worden getrokken, door de ontwikkeling van specifieke 
woontypologieën en voorzieningen. Aan de andere kant zal de organisatie van de Olympische Spelen 
ondernemers aantrekken die zich graag vestigen in het gebied dat in 2028 enorme aantallen bezoekers 
zal ontvangen. Dit zal de ontwikkeling van het uitgaansleven, horecagelegenheden, winkelvoorzieningen, 
sportvoorzieningen, etc., al in een vroeg stadium stimuleren. 

Het creëren van een nieuwe Olympische stad brengt een hoop consequenties met zich mee, voor 
woningbouw, voorzieningenaanbod, (Olympische) sportaccommodaties, infrastructuur, etc. Hiervoor 
worden een vijftal uitgangspunten opgesteld. Deze uitgangspunten, afgeleid van de geconstateerde 
kenmerken van nieuwe steden, dienen als basis voor de ontwikkelingsstrategie. 



5.3.1 Locatie 
De locatie van de nieuwe stad is al vastgesteld, het gaat om een uitbreiding van het bestaand stedelijk 
gebied, van Hoofddorp en Nieuw-Vennep. De bereikbaarheid van de nieuwe stad via weg en spoor 
(openbaar vervoer) is nagenoeg ideaal, zodat hier weinig aan hoeft worden gedaan. De werkgelegenheid 
wordt intern opgelost door de ontwikkeling van het bedrijventerrein langs het spoor. Deze zal samen 
met de voorzieningenstrook voldoende arbeidsplaatsen genereren. Het daarnaast almaar groeiende 
Schiphol als wel Amsterdam biedt het grote aantal nieuwe bewoners voldoende werkgelegenheid in de 
directe omgeving. 

5.3.2 Tijdsplanning 
De omvang van het gebied en de grote hoeveelheid te realiseren voorzieningen en woningen vragen om 
een duidelijk faseringsplan. Hierin wordt vastgelegd wanneer welke deelgebieden worden ontwikkeld. 
Door gebruik te maken van de bevolkingsprognose van de gemeente kan tevens rekening worden gehouden 
met een gelijke verhouding in voorzieningen en bewoners. Er wordt begonnen met de ontwikkeling van 
de centrale voorzieningenstrook, tevens worden de eerste woningen in deze strook gerealiseerd. Hierna 
volgen de overige woongebieden en voorzieningen. In de laatste fase worden de Olympische 
sportvoorzieningen gerealiseerd. Het faseringsplan is een belangrijk onderdeel van de 
ontwikkelingsstrategie. 

5. 3. 3 Hoofdstructuur 
Basisopzet van de hoofdstructuur is de nu al aanwezige structuur. Deze wordt overgenomen en op een 
aantal punten aangepast. De karakteristieke, rechte polderwegen; de IJweg en de Hoofdwegen, waar 
nu weinig gebeurt, krijgen een nieuw uiterlijk. Zij worden onderdeel van de ringweg die om het 
centrum heenloopt. Op deze manier wordt de snelheid uit de wegen gehaald. Deze belangrijke 
ontsluitingswegen, worden verbreed naar twee tweebaanswegen met groene middenberm en verlichting. 
Op de wegen geldt een maximumsnelheid van 50 km/u. Zij functioneren als toegangswegen vanuit 
Hoofddorp en Nieuw-Vennep naar het nieuwe centrumgebied. De centrumring verbindt deze wegen en 
ontsluit tevens de woonwijken aan weerszijden. 
De centraal gelegen 'strip', de as waaraan de voorzieningen zijn gesitueerd, is bereikbaar vanaf de 
centrumring en vanuit oostelijke richting via de afslag op de A4 bij het brugrestaurant, en vanuit 
westelijke richting vanaf de N205. De rijsnelheid op de strip zal zo laag mogelijk worden gehouden door 
het aanbrengen van voetgangeroversteekplaatsen en door een maximumsnelheid vast te stellen van 
bijvoorbeeld 30 km/u. Hierdoor wordt doorgaand verkeer op de strip zoveel mogelijk ontmoedigd. Op 
de voorzieningenstrook worden centrale parkeerlocaties gerealiseerd aan het begin, midden en eind. 
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Verkeersstructuur 
De hoofdstructuur zorgt ervoor dat het nieuwe centrumgebied goed bereikbaar is en dat alle woonwijken 
goed ontsloten worden. De woonwijken zelf kennen een maximumsnelheid van 30 km/u, waardoor ook 
voetgangers en fietsers zich makkelijk door het gebied kunnen verplaatsen. Op plaatsen waar harder 
wordt gereden, wordt een vrij liggend fietspad aangelegd. Openbaar vervoer is volop aanwezig. Naast 
de Zuidtangent die een aftakking krijgt vanuit Hoofddorp, en het nieuwe NS-station, zullen lokale 
busverbindingen de nieuwe stad verbinden met o.a. Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Schiphol, Haarlem, Leiden 
en Amsterdam. Dit netwerk zal voor de Olympische Spelen worden uitgebreid met een monorail of 
lightrail die Schiphol met het nieuwe stadscentrum verbindt. De centraal gelegen strip is een brede 
stadsstraat met aan weerszijden brede voetgangersgebieden op gelijk niveau. 

5. 3.4 Voorzieningenaanbod 
Het voorzieningenaanbod wordt fors uitgebreid. Deze voorzieningen worden geconcentreerd aan de 
strip, waardoor meer aandacht kan worden besteed aan de woonkwaliteit in het woongebied. De centraal 
gelegen voorzieningenstrook beslaat een gebied van ca. 3,0 kilometer in lengte en is 400 meter breed. 
De voorzieningen bestaan uit: winkels, theater, (mega-)bioscoop, restaurants, hotel, 
uitgaansgelegenheden, museum, casino, bibliotheek, Olympisch stadion, zwembad, middelbare school, 
supermarkt en woningen. In de woonwijken die hieromheen liggen komen een aantal buurtvoorzieningen 
als basisscholen, buurtcentrum, buurtwinkel, huisarts en kerk of geloofshuis. 

In het gebied wordt voldoende ruimte gereserveerd voor groengebieden; tussen de woningen, in het 
gebied langs de N205 en in de groene waterverbinding die van Getsewoud naar het bedrijventerrein 
• de President' loopt. De wijken die grenzen aan recreatieplas Toolenburg zullen tevens een overwegend 
groen karakter krijgen. Ook water komt terug in het gebied: de Hoofdvaart krijgt een nieuw uiterlijk 
door recreatievoorzieningen aan te leggen langs deze waterverbinding. Aan de rand van de 
voorzieningenstrook komt een strook met water als afbakening van het centrumgebied. De diagonalen 
die het grid onderbreken bieden ruimte aan opvallende gebouwen en elementen. Op deze plaatsen 
ontstaat ruimte voor stedelijke confrontaties, in de vorm van kunstwerken, pleinen en parken. Deze 
diagonalen verbinden de voornaamste Olympische locaties met elkaar, en doen tevens dienst als 
zichtlijnen. Het bedrijventerrein langs het spoor takt aan op de bedrijventerreinen ten noorden en 
zuiden van het gebied. Ook hier worden eisen gesteld aan bouwhoogte en dichtheid. 

Olympische voorzieningen 
In de eerste plaats wordt de eis gesteld niet alle Olympische sportaccommodaties nieuw te bouwen. 
Als er wordt gekeken naar andere, eerder ontwikkelde Olympische locaties, is vaak een leegloop in de 
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figuur 17 en 18: 
Straatprofielen in de eerste en tweede 
zone 
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figuur 19: 
'Voorzieningenstrip' 

figuur 20: 
Straatprofiel van de 'strip' 
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figuur 21 en 22: 
De vastgestelde hoofd- en 
verkeersstructuur 
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periode na de Spelen waar te nemen. Deze locaties liggen er vaak als verloren bij en slechts sporadisch 
vindt er een evenement of iets dergelijks plaats. Vergelijkbaar zijn de voormalige EXPO 
(Wereldtentoonstelling) terreinen, waar nu vaak weinig gebeurt. Vooraf zal al een strategie worden 
opgesteld, wat er na afloop met het gebied gebeurt. Door het Olympisch gebeuren in de stad te laten 
plaatsvinden zal deze leegloop worden tegengegaan. Een diversiteit aan voorzieningen zal hieraan 
bijdragen. Slechts een deel van de sportaccommodaties wordt nieuw gebouwd, er wordt voor het 
merendeel gebruik gemaakt van bestaande sportlocaties, zoals de Arena en Rai (Amsterdam), de Kuip 
en AHOY (Rotterdam). Deze accommodaties worden eventueel gerenoveerd en/of uitgebreid. De meeste 
locaties bevinden zich in Amsterdam, waardoor een goede samenwerking met deze gemeente 
noodzakelijk is. De Olympische accommodaties die in de Haarlemmermeer zullen worden ontwikkeld; 
het Olympisch stadion, zwembad, tenniscentrum, sporthallen en trainingsfaciliteiten, zullen ook na de 
Spelen intensief kunnen worden gebruikt. Door het eventueel aanpassen van de capaciteit van deze 
accommodaties, kunnen na afloop van de Spelen grote internationale sportwedstrijden naar Nederland 
worden gehaald. Een aantal sporten zal plaatsvinden in tijdelijke accommodaties of in accommodaties 
die na de Spelen een andere bestemming krijgen. 
Naast de sportaccommodaties zal voor de Olympische Spelen een Olympisch dorp worden gerealiseerd. 
Dit dorp zal de atleten en teamofficials kunnen huisvesten met de verschillende nodige voorzieningen. 
Dit Olympisch dorp zal na afloop van de Spelen kunnen worden aangepast tot nieuwe woonwijk, 
studentencampus en/of vakantiepark van de Haarlemmermeer; een methode die geregeld wordt 
toegepast. De uitgebreide sportvoorzieningen kunnen na de Spelen dienst doen als trainingscentrum 
voor topsporters, ofwel het 'Papendal van de Randstad'. Andere mogelijkheid is het ontwikkelen van 
een sportacademie of sportopleiding. Het gebied zal tevens locatie zijn voor de Paralympics, de 
Olympische Spelen voor gehandicapten. Er zal veel aandacht worden besteed aan een goede 
bereikbaarheid van de voorzieningen en toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. 

De organisatie- en bouwwijze van andere (eerdere) Olympische parken, zoals Sydney (2000), Athene 
(2004) en Beijing (2008), dienen als voorbeeld voor de Haarlemmermeer. Getallen zullen worden aangepast 
naar latere omstandigheden en behoeften. Aan de hand van deze getallen zal een prognose worden 
gemaakt voor benodigde faciliteiten en bouwtijd. Dit alles zal worden verwerkt in de 
ontwikkelingsstrategie voor de Haarlemmermeer. 

De Olympische ringen 

ONlWIKKELINGSSTRATEGIE VOOR EEN NIEUWE 5 
STAD IN DE HAARLE.WJd:RMEER 

103 



tabel 6: 
Gegevens voor de Spelen van 2028, 
gebaseerd op voorgaande Spelen 
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OLYMPISCHE 
SPELEN 
Aantal atleten en 
team-officials in 
Olympisch dorp 
Aantal atleten 
Aantal atleten 
Paralympics 
Aantal woningen 

Gebruik Olympisch 
dorp na Spelen 

Afstand Olympisch 
dorp tot Olympisch 
Stadion 
Olympisch stadion 

Aantal (nieuw te 
bouwen) 
sportaccommodaties 

Aantal sporten 
(Benodigde) 
hotelkamers 

Sydney (2000) 

15.300 

10.600 
3.912 

800 huizen 
350 
appartementen 
Woongebied 
voor 5.000 
bewoners (in 
max. 2.074 
woningen) 
Loopafstand 
(buiten 
stadscentrum) 
110.000 
(nu aangepast 
naar 80.000) 

Bijna alles 

28 
Ruim 20.000 

Athene (2004) Beijing (2008) Haarlemmermeer 
(2028) *prognose 

16.000 17.600 20.000 

10.500 (eis IOC) 10.500 (eis IOC) (max.) 11.500 
4.000 4.000 (max.) 4.500 

2.292 1. 700 huizen en 3.500 woningen 
appartementen appartementen 

Woongebied Woongebied Woongebied 
voor 10.000 (' Papendal van de 
bewoners Randstad', 

studentencampus, 
vakantiewoningen) 

11 kilometer Loopafstand Loopafstand 
(buiten (in stadscentrum) 
stadscentrum) 

80.000 80.000 80.000 
(naderhand 
capaciteit 
verkleinen) 

Veel (een aantal 14 Olympisch stadion, 
accommodaties zwembad, 
wordt sporthal(len), 
gerenoveerd) tenniscentrum 
28 28 28 - 30 
28.000 22.300 (Schiphol, 

Amsterdam, 
Hoofddorp, 
Haarlem, Leiden, 
Den Haag, Utrecht) 



Voor elke Olympische sport is een locatie vastgesteld. Een deel van de gekozen sportlocaties is 
overgenomen uit het bidboek van Amsterdam 1992: 

Olympische Sport Onderdeel Accommodatie Status 
Atletiek ·Wedstrijd baan Olympisch stadion Nieuw te bouwen 

·Marathon (gedeeltelijk) parcours van 1928 Bestaand (weg) 
(Olympisch stadion, Amsterdam) 

·Snelwandelen Parcours Bestaand (weg) 
Badminton Sporthal Haarlemmermeer Nieuw te bouwen 
Basketbal Sporthal Haarlemmermeer Nieuw te bouwen 

(multi-sportcomplex) 
Boksen (verschillende gewichtsklassen) RAI (Amsterdam) Bestaand 
Gewichtheffen (verschillende gewichtsklassen) RAI (Amsterdam) Bestaand 
Gymnastiek / turnen Turnen AHOY (Rotterdam) Bestaand 

Ritmische gymnastiek 
Trampoline springen 

Handbal Sporthal Haarlemmermeer Nieuw te bouwen 
(multi-sportcomplex) 

Hockey Galgenwaard (Utrecht) Bestaand 

Judo (verschillende gewichtsklassen) Heineken Music Hall Bestaand 
(Amsterdam) 

Honkbal Toolenburg (Haarlemmermeer) Bestaand 
Kanoën / kayakken Vlak water Bosbaan Amsterdam Bestaand 

Slalom Uitbreiding Bosbaan (A'dam) Uitbreiden 
Moderne vijfkamp Paardrijden Amsterdamse Bos Bestaand 

Schermen RAI 
Zwemmen Sloterpark zwembad 
Rennen Amsterdamse Bos 
Schieten Amsterdam 

Paardesport Dressuur Amsterdamse Bos Bestaand 
Springen Amsterdamse Bos 
Eventing (drie dagen) Ede Bestaand 

Roeien Bosbaan Amsterdam Bestaand 
Schermen Sporthal Haarlemmermeer Nieuw te bouwen 
(Boog)schieten Handboogschieten (voormalige) Floriade-terrein Bestaand 

Schieten Haarlemmermeer Bestaand 
Softball Toolenburg, Haarlemmermeer Bestaand 

tabel 7: 
De Olympische sporten en hun locatie 
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Taekwando 

Tafeltennis 
Tennis 
Triathlon 

Voetbal 

Volleybal 

Wielrennen 

Worstelen 
Zeilen 
Zwemmen 

(verschillende gewichtsklassen) 

Zwemmen 
Fietsen 
Rennen 

(Zaal) volleybal 

Beach volleybal 
Baan 
Parcours (weg en tijdrit) 

Mountainbike 
(verschillende gewichtsklassen) 

Wedstrijdzwemmen 
Synchroonzwemmen 
Waterpolo 
Schoonspringen 

Heineken Music Hall Bestaand 
(Amsterdam) 
Sporthal Haarlemmermeer Nieuw te bouwen 
Tenniscenter Haarlemmermeer Nieuw te bouwen 
IJsselmeer (Almere) Bestaand 

Arena (Amsterdam) Bestaande 
Kuip (Rotterdam) stadions 
ADO (Den Haag) 
Philips (Eindhoven) 
Gelredome (Arnhem) 
Sporthal Haarlemmermeer Nieuw te bouwen 
(multi-sportcomplex) 
Zandvoort Bestaand 
Indoor Wielerbaan (Alkmaar) Bestaand 
Parcours Outdoor Bestaand 
(Limburg / H'meer) 
Parcours Outdoor (Limburg) Bestaand 
RAI (Amsterdam) Bestaand 
Medemblik Bestaand 
Olympisch zwembad Nieuw te bouwen 
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figuur 23: 
Olympische sportlocaties in de 

Haarlemmermeer 
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5. 3. 5 Woningaanbod en woongebieden 
Belangrijk voor de nieuwe stad is het aanbrengen van diversiteit in het woningaanbod, het stimuleren 
van uitwisseling tussen de verschillende woonwijken en het creëren van een geleidelijke overgang van 
bestaand stedelijk gebied naar het nieuwe gebied. Door uit te gaan van de bestaande verkavelingstructuur 
van de polder kan aan al deze eisen worden voldaan. De kavels van 200 bij 1.000 meter worden opgedeeld 
in blokken van 100 tot 200 meter bij 100 meter. De nieuwe structuur is afgeleid van de bestaande 
wegenstructuur in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Hierrdoor wordt een overgang gecreëerd van bestaand 
stedelijk gebied naar het nieuwe gebied. Door het woongebied daarnaast in een drietal zones in te 
richten variërend in dichtheid, bebouwingshoogte en woontype, ontstaat een gevarieerd stadsbeeld. 
Daarnaast wordt experimentele woningbouw gestimuleerd door het toepassen van bijvoorbeeld 
particulier opdrachtgeverschap en consumentgerichte projectontwikkeling. Het woongebied dat grenst 
aan Hoofddorp en Nieuw-Vennep zet de structuur van overheersend eengezinswoningen door en richting 
de voorzieningenstrook wordt de bebouwing hoger en dichter. Bestaande bewoners behouden de 
(woon)kwaliteiten waarvoor ze hebben gekozen; veiligheid, ruimte, centraliteit, locatie en 
bereikbaarheid. Het stedelijk gebied waarin ze wonen krijgt een extra impuls door het nieuwe 
stadscentrum met een uitgebreid aanbod van stedelijke voorzieningen. Ook andere huishoudenstypen 
worden door deze enorme uitbreiding in voorzieningen naar de nieuwe stad getrokken. 

5.4 De ontwikkelingsstrategie 
Als basis voor de ontwikkelingsstrategie voor een nieuwe stad in de Haarlemmermeer gelden de eerder 
genoemde uitgangspunten op het gebied van locatie, tijdsplanning, structuur, voorzieningen- en 
woningaanbod. Daarnaast spelen de gevonden kenmerken (en de daarbij horende mogelijke oplossingen) 
van nieuwe steden een belangrijke rol in de strategie [zie tabel 4]. Aan een aantal kenmerken zal in de 
Haarlemmermeer extra aandacht worden besteed: 
• Het tegengaan van monotonie in de woningbouw. Dit wordt voorkomen door experimentele 

woningbouw te stimuleren. Gedacht kan worden aan particulier opdrachtgeverschap en 
consumentgerichte projectontwikkeling. Ook kunnen er bijvoorbeeld verschillende (jonge) 
architecten worden aangetrokken. 

• Het creëren van een gelijke verhouding in voorzieningen en bewoners. Door het vastleggen 
van de ontwikkeling van de verschillende deelgebieden in het faseringsplan. 

Voornaamste uitgangspunt voor de nieuwe stad is bereikbaarheid. Door het aanbrengen van de 
hoofdstructuur worden alle delen van het gebied goed ontsloten. De omvang van het gebied vraagt om 
een helder faseringsplan waardoor alle woongebieden en voorzieningen tijdig worden ontwikkeld en ook 
kan worden ingespeeld op onverwachte gebeurtenissen. Voor het woongebied wordt een strategie 
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figuur 26: 
lnrichtingsprindpe van variatie in 

woningbouw en toename in dichtheid 

Differentiatie in de woningbouw 
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27 Groen- en waterstructuur 

---------------

28 Zichtlijnen 

figuur 27 - 31 : 
Aanknopings- en uitgangspunten voor de hoofdstructuur 
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figuur 32: 
Stadsprofielen 

Stadsprofiel A 

Stadsprofiel 8 
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figuur 33: 
De ideale ligging en bereikbaarheid van 
de Haarlemmermeer 
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opgesteld waardoor een groot aantal woningen in het gebied kunnen worden gerealiseerd. In dit geval 
is gekozen voor een gridstructuur. Er zullen uiteindelijk 27.500 woningen in het gebied worden 
gerealiseerd. De organisatie van de Spelen zal de vestiging van ondernemers in het gebied stimuleren. 
Hierdoor ontstaat tevens draagvlak voor de ontwikkeling van zoveel woningen en voorzieningen. 

Er wordt begonnen met de ontwikkeling van de voorzieningenstrook (fase 1 ), waardoor het 
voorzieningenaanbod voor de bestaande bewoners van de Haarlemmermeer wordt uitgebreid. Tevens 
worden de eerste woningen in de vorm van appartementencomplexen, in deze strook gerealiseerd. 
In de tweede fase wordt begonnen met de eerste ring van woningen buiten de strook, binnen de 
centrumring. Overheersend woningtype in het gebied zijn gestapelde woningen in vier tot zes lagen. 
In de derde fase worden de gebieden die grenzen aan Hoofddorp en Nieuw-Vennep bebouwd met 
overwegend eengezinswoningen van drie of vier lagen. 
Al vanaf de eerste fase wordt begonnen met de ontwikkeling van het bedrijventerrein langs het spoor 
(fase A), zodat dit gebied een constante factor (van werkgelegenheid) is in het ontwikkelingsproces. 
Ook wordt vrijwel direct begonnen met de ontwikkeling van Olympische accommodaties en 
voorzieningen. Bewoners kunnen hierdoor al voor de Spelen gebruik maken van hoogwaardige 
sportvoorzieningen. Na de Spelen zal de capaciteit van een aantal Olympische sportvoorzieningen 
worden verkleind en het Olympisch dorp worden aangepast. 

figuur 34: 
Indeling in fases 
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tabel 8: 
Fasering 
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Fase deelgebied periode 2010 2020 2030 2040 
A bedrijventerrein 2010 - 2035 

B Olympische 2012 - 2032 
voorzieningen 

B1 multi- 2012 - 2018 
sportcomplex 

B2 Olympisch stadion 2020 - 2030 

B3 Olympisch dorp en 2018 - 2032 
trainingsfaciliteiten 

1 'strip' 2010 - 2020 
(appartementen en 
voorzieningen) 

2 appartementen 2015 - 2032 
(4 - 6 lagen) 

3 rijtjeswoningen 2025 • 2037 

*) Gebied ten westen 2030 - 2040 •••••• •• van Nieuw-Vennep 

Door het toepassen van de opgestelde strategie wordt de nieuwe stad een duidelijk afgebakend geheel 
in het bestaand stedelijk gebied. Hierdoor kunnen bestaande kleine kernen blijven voortbestaan, 
wordt verrommeling van het landschap tegengegaan en wordt tevens aan een enorme 
woningbouwproductie voldaan. 



5.5 Uitwerking van de strategie 
De ontwikkelingsstrategie gaat uit van de (oorspronkelijke) geometrische verkavelingstructuur van de 
polder. De kavels van 200 bij 1.000 meter dienen hierbij als basis. Omdat in het verleden de ontwikkeling 
van de verschillende kernen in de Haarlemmermeer in hele kavelmaten plaatsvond, wordt deze methode 
opnieuw, op een geheel nieuwe manier, toegepast. 

Oorspronkelijke polderverkaveling met 
centraal gelegen de Hoofdvaart. 
Evenwijdig hieraan de polderwegen en 
tochten, loodrecht hierop de dwarswegen. 

Onderverdeling van de polder in clusters 
van 15 kavels, een cluster is 2.000 bij 
3. 000 meter. Tussen de kavels liggen de 
dwarstochten, om de 200 meter. 

Het stedebouwkundig ontwerp is geihspireerd door het uitbreidingsplan dat lldefonso Cerdà in opdracht 
van de regering in 1859 maakte voor Barcelona. Dit uitbreidingsplan, ook bekend als 'Eixample' [Catalaans] 
en 'Ensanche' [Spaans], bestaat uit een geometrische indeling van de stedelijke ruimte in vierkante 
bouwblokken van 100 bij 100 meter. Daarnaast bevat het plan voorschriften over de bouwhoogte 
(maximaal 16 meter of vier bouwlagen), de precieze ligging van de straten (allemaal 20 meter breed), de 
toelaatbare bouwdiepte en achterrooilijnen en het bebouwingspercentage: 36% bebouwd, 64% 
onbebouwd, bestemd voor groenvoorzieningen. Slechts twee zijden van een bouwblok mochten worden 
bebouwd en woningen werden gegroepeerd rond sociale voorzieningen en groengebieden. Hoewel 
het plan is uitgevoerd werd er in de loop der tijd afgeweken van de opgestelde voorschriften. Op een 
aantal plaatsen steeg het bebouwingspercentage tot boven de 90% en werden in plaats van vier, soms 
11 of 12 bouwlagen gerealiseerd. Wel heeft Cerdà's ontwerp gezorgd voor het unieke stadsbeeld van 
Barcelona. 

figuur 35: 
Prindpe van de oorspronkelijke 

verkavelingstructuur 

Typische kavelmaat van 1.000 meter bij 
200 meter. 

lnrichtingsprindpe van Cerdà 
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Uitbreidingsplan voor Barcelona door Cerdà 
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figuur 36: 
lnrichtingsprindpe voor de 
Haarlemmermeer in blokken 
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De methode van Cerdà wordt op aangepaste wijze op de Haarlemmermeer toegepast. Als basis geldt de 
kavelmaat van de polder die op haar beurt wordt opgedeeld in kleinere blokken. De kavelmaat in de 
eerste en tweede zone wordt verkleind naar verschillende blokken van 100, 150 en 200 meter bij 100 
meter. Het effectieve woongebied wordt respectievelijk 80 bij 80 meter, 130 bij 80 meter en 180 bij 80 
meter, omdat openbare ruimte; wegen en trottoir nog worden afgetrokken. De blokken zullen dienen 
als 'bouwstenen' voor het te bebouwen gebied. Door dit gebied in drie zones te verdelen, kunnen aan 
deze drie gebieden verschillende eisen aan de bebouwing worden gesteld. Er worden eisen gesteld 
aan bebouwingsdichtheid, ebouwingshoogte en gevelwanden. In alle zones geldt een maximaal 
doorlopende gevellengte van 80 meter, in langere gevelwanden moeten onderbrekingen worden 
aangebracht. 

Soort blok Afmeting 
lengte * breedte Effectief bebouwbaar 

(zonder openbare ruimte) 
A 100 * 100 meter 80 * 80 meter 
B 150 • 100 meter 130 • 80 meter 
C 200 • 100 meter 180 * 80 meter 
. Voor alle blokken geldt een maximale gevellengte van 80 meter 
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figuur 37: 
Cerdà in de Haarlemmermeer 

tabel 9: 
Af metingen van de verschillende blokken 

figuur 38: 
Mogelijke uitwerking van blok A 
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figuur 39: 
Mogelijke uitwerking van blok 8 

150 meter 

figuur 40: 
Mogelijke uitwerking van blok C 

200 meter 
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. nen ebieden van de 
Impressies van b':rsciillende blokken 
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figuur 41: 
Indeling in zones 

tabel 10: 
Voorschriften per zone 
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De verschillende zones 
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De eerste zone is het gebied dat meteen grenst aan Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Deze zone die 
doorloopt tot aan de ring krijgt een laagstedelijk karakter. De overheersende bebouwing van 
eengezinswoningen in de aangrenzende wijken van Hoofddorp en Nieuw-Vennep wordt hier doorgezet. 
De tweede zone is het gebied van de ring tot aan de voorzieningenstrook. Dit gebied vormt een 
schakel tussen de eerste zone en de voorzieningenstrook en is tegelijkertijd een overgangsgebied 
tussen de zones. Karakter van dit gebied is stedelijk en dichter bebouwd dan de eerste laagstedelijke 
zone. De bebouwingstypologie bestaat voornamelijk uit appartementen. De derde zone is de 
voorzieningenstrook (strip). De verschillende voorzieningen bevinden zich direct aan de centrale as. 
Ook wordt in het gebied gewoond, in appartementengebouwen van gemiddeld acht lagen. 
Aan de bebouwing worden de volgende eisen gesteld: 

Deelgebied Voorschriften 
Bebouwing 
Bebouwingshoogte -breedte -diepte Bebouwingspercentage 

(excl. tuin / (t.o.v. volledig blok; 
semi-openbare inclusief openbare 
ruimte) ruimte) 

Zone 1 3 - 4 lagen 5 - 10 meter 8 - 12 meter 26 - 33 % bebouwd 
(rijtjeswoningen) (9 - 12 meter) (woning) 66 - 7 4 % onbebouwd 
Zone Il 4 - 6 lagen 15 - 30 meter 12 - 20 meter 36 - 45 % bebouwd 
(appartementen) (12 - 18 meter) (app. gebouw) 55 - 64 % onbebouwd 
Zone 111 ('strip') > 8 lagen 50 - 200 meter maximaal -
(appartementen) (> 24 meter) (app. gebouw) 25 meter 



figuur 42: 
Mogelijk straatbeeld in zone I 
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figuur 43: 
Mogelijk straatbeeld in zone Il 
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figuur 44: 
Impressie van de 'strip' 
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Woningbouw langs de slinger 

figuur 45 en 46: 
Ingrepen in het grid en plaatsing van de 

verschillende voorzieningen in het gebied 
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In het grid worden een aantal ingrepen gedaan, waardoor op deze plekken stedelijke confrontaties 
kunnen plaatsvinden. Deze onderbrekingen in het grid bieden plaats aan parken, pleinen, doorgaande 
routes en water. Aan de slinger die vanaf Getsewoud door het gebied loopt kunnen vrije kavel woningen 
of 2-onder-1 kap woningen worden gerealiseerd, contrasterend met het grid. 
Het Olympisch dorp wordt in het westen van het gebied gerealiseerd, direct grenzend aan het Olympisch 
stadion. Op deze plaats worden atleten gehuisvest in overwegend gestapelde woningen, met 
gemeenschappelijke voorzieningen en sportfaciliteiten. Naderhand (na de Spelen) kunnen deze 
woningen worden aangepast in gebruik en geschikt gemaakt worden als (vakantie)woningen en/of 
verblijfsruimten voor studenten of atleten. In totaal worden er ca. 3.500 (atleten)woningen voor de 
Olympische Spelen ontwikkeld. 
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figuur 47: 
De nieuwe structuur geprojecteerd op het gebied ONTWIKKELINGSSTRATEGIE VOOR EEN NIEUWE 5 
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figuur 48: 
Uitwerking van het plangebied 



figuur 49 en 50: 
Bovenaanzichten van de stadsstructuur 
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figuur 51 en 52: 
Bovenaanzicht en snede van de 
stadsstructuur 
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Deelgebied Oppervlakte Gemiddelde 
bebouwingsdichtheid 

Zone 1 150 hectare 25 - 40 won / ha 

Zone Il 240 hectare 62,5 won/ ha 
waarvan: 
- Woongebied 180 hectare 40 - 90 won / ha 
- Olympisch dorp 60 hectare 30 - 80 won / ha 
Zone 111 ('strip') 120 hectare • 62,5 won / ha 

Bedrijventerrein 90 hectare . 

Totaal 600 hectare . 

Aantal woningen Bebouwingssoort 

5.000 woningen Rijtjeswoningen 
(3 - 4 lagen) 

15.000 woningen Appartementen 
(4 - 6 lagen) 

11. 500 woningen 
3.500 woningen 
7. 500 woningen Appartementen 

(> 8 lagen) 
(waarvan twee 
lagen 
voorzieningen) 

- Bedrijven / 
kantoren 

27. 500 woningen -

figuur 53: 
Het aantal te realiseren woningen 

per zone 

tabel 11: 
Gegevens per zone 
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Door in de verschillende zones gebruik te maken van experimentele woningbouw, als particulier 
opdrachtgeverschap en consumentgerichte projectontwikkeling, ontstaat er een gevarieerd stadsbeeld. 
Door tevens variatie aan te brengen in materiaalgebruik, vorm, bebouwingsdichtheid en -hoogte krijgen 
de verschillende blokken op deze manier een ander karakter. 

5.6 Conclusie 
Het woningbouwvraagstuk in de Haarlemmermeer van 35.000 woningen tot het jaar 2040 wordt door de 
ontwikkeling van de nieuwe stad, opgelost. Naast een analyse van het gebied heeft het nieuwe steden
onderzoek aanzienlijk bijgedragen in het opstellen van de ontwikkelingsstrategie. Hoewel in de 
Haarlemmermeer een aantal locatiefactoren, de stedelijke uitbreiding sterk beïnvloeden, kunnen de 
kenmerken en bevindingen van nieuwe steden ook op dit gebied worden toegepast. De voornaamste 
uitgangspunten voor de ontwikkelingsstrategie van de nieuwe stad in de Haarlemmermeer, zijn: 
• Het toevoegen van de functie recreatie. 
• Het stimuleren van diversiteit en differentiatie in woningbouw en woongebieden. 
• Het aantrekken van verschillende huishoudenstypen. 
• Het tot stand brengen van een gelijke verhouding in voorzieningen en bewoners. 
• Een enorme uitbreiding van het voorzieningenaanbod. 

Door deze uitgangspunten te verwerken in de strategie, zullen veelvoorkomende problemen bij nieuwe 
steden zoveel mogelijk worden tegengegaan. Uiteraard zal de realisatie van een uitbreidingsgebied 
van deze grootte nooit helemaal probleemloos verlopen. Daarbij hebben nieuwe steden dikwijls wat 
meer tijd nodig zich te ontwikkelen. Naast het faseringsplan, zijn de hoofdstructuur en het 
inrichtingsprincipe de voornaamste onderdelen van de ontwikkelingsstrategie. 
Na afronding van de bouwopgave in het gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep in 2035, wordt als 
laatste fase van de nieuwe stad, het gebied ten westen van Nieuw-Vennep ontwikkeld. Op deze locatie 
kunnen ca. 7.000 - 8.000 woningen worden gerealiseerd. Het ontwikkelde inrichtingsprincipe kan ook 
hier worden toegepast, zij het in een andere vorm of structuur. Dit gebied zal de laatste grote uitbreiding 
zijn binnen de gemeente, en maakt de nieuwe stad een feit. 



Jaar Aantal woningen Gemiddelde Aantal inwoners 
huishouden grootte 
*(bron: CBS) 

2003 50.000 2,50 125.000 
2010 60.000 2,43 145.800 
(na afronding Vinex-
opgave en ontwikkeling 
Toolenburg-Zuid) 
2020 74.000 2,30 170.200 
2030 85.000 2,20 187.000 
2040 95.000 2, 11 * 200.000 

De nieuwe Olympische stad voldoet aan de eisen (definitie) van een nieuwe stad: er is een duidelijk 
vastgestelde periode waarin de bouw zal moeten zijn voltooid, tevens worden er eisen gesteld aan de 
omvang, is het aantal functies vastgesteld, en zal de ontwikkeling onder verantwoording van de overheid 
staan. 

tabel 12: 
Prognose voor de woningproductie en 

bevolkingsontwikkeling in de 
Haarlemmermeer 2003 - 2040 
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SLOTCONCLUSIE 

Dit afstudeeronderzoek; het opstellen van een ontwikkelingsstrategie voor een nieuwe stad in de 
Haarlemmermeer wordt hiermee beëindigd. 
Het drietal deelonderzoeken zoals vastgesteld in Hoofdstuk 1, hebben in grote mate bijgedragen aan de 
uiteindelijke ontwikkelingsstrategie. Vanuit het onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer is de 
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied vastgesteld en zijn belangrijke factoren, als de polderstructuur, 
infrastructuur, de Geniedijk en de invloed van Schiphol en haar geluidscontouren bepaald. Ook kwam 
vanuit deze analyse de meest geschikte locatie voor uitbreiding naar voren. 
Het onderzoek naar nieuwe steden heeft een overzicht van de verschillende soorten nieuwe steden 
voortgebracht. Tevens is een indeling gemaakt van mogelijke functies in een nieuwe stad en is de definitie 
van dit verschijnsel vastgesteld. Aan de hand van deze bevindingen konden kenmerken en uitgangspunten 
voor de nieuwe stad in de Haarlemmermeer worden opgesteld. Deze constateringen zijn uiteindelijk 
samengebracht en hebben geleid tot de ontwikkelingsstrategie. 

Aan de hand van de in Hoofdstuk 1, opgestelde onderzoeksvragen en doel- en probleemstelling wordt 
het onderzoek beschouwd en geëvalueerd. 
De volgende onderzoeksvragen zijn in het onderzoek beantwoord: 

• Wat is een nieuwe stad? 
[Hoofdstuk 4 (4.2)] 

Een nieuwe stad is een stad die (in zijn geheel of grotendeels) is ontwikkeld, in opdracht of onder 
verantwoording van de (nationale) overheid, met een vooraf vastgestelde omvang en toegewezen 
functie(s), in een van tevoren vastgestelde tijdsperiode. 

• Tegen wat voor soort problemen lopen nieuwe steden aan (en zijn hierin overeenkomsten 
waar te nemen)? 
[Hoofdstuk 4, 4.3] 

Vanuit het onderzoek naar een vijftal nieuwe steden zijn verschillende positieve en negatieve aspecten 
vastgesteld die kenmerkend zijn voor nieuwe steden. Deze kenmerken werden bij verschillende nieuwe 
steden geconstateerd. Voor de negatieve kenmerken is een mogelijke oplossing bedacht. De problemen 
zijn (naast op bestuurlijk niveau) terug te vinden in de locatie, tijdsplanning, structuur, 
voorzieningenaanbod, woningaanbod en woongebieden. Een uitgebreide beschrijving van de kenmerken 
van nieuwe steden is weergegeven in tabel 4 [Hoofdstuk 4, 4.3]. De gevonden problemen werden bij 
meerdere steden geconstateerd en dus kan worden vastgesteld dat er zich wel degelijk overeenkomstige 
problemen voordoen bij de ontwikkeling van een nieuwe stad. 
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Alleen de laatste onderzoeksvraag: 
• Is stedelijkheid te maken? Of ontstaat dat in de loop der tijd, is historie een voorwaarde voor 

stedelijkheid? - is niet beantwoord in het onderzoek. 
Allereerst moet worden vastgesteld wat onder stedelijkheid wordt verstaan. Hiervoor zijn talloze 
beschrijvingen mogelijk. In de meest simpele vorm zou stedelijkheid het tegenovergestelde van 
landelijkheid zijn. Maar omdat stedelijkheid een subjectief begrip is, wordt in dit geval gekozen voor 
een omschrijving van een aantal kenmerken die worden geassocieerd met stedelijkheid: 
- chaos, drukte, anonimiteit 
- hoge bebouwingsdichtheid 
- fysieke grootheid en grootschaligheid 
- hoge mobiliteit en gebruiksintensiteit 
- plaatsen/ plekken in het stedelijk weefsel waar sociale, recreatieve, culturele, 

economische en/of religieuze interactie of ontmoetingen (kunnen) ontstaan 
- stedelijke voorzieningen en details (stadion, stadsplein, station, HOV, stadhuis, etc.) 
- een (positief) contrast met het platteland 

Hierbij wordt opgemerkt dat het begrip stedelijkheid nooit wordt toegekend aan een stad als geheel, 
maar wordt geassocieerd met plekken in het stedelijk weefsel waar bovenstaande kenmerken aanwezig 
zijn of plaatsvinden. Daarnaast bestaat stedelijkheid uit verschillende lagen, van laagstedelijk tot 
hoogstedelijk. 5th Avenue in New York en de Champs-Elysées in Parijs worden bijvoorbeeld anders 
gewaardeerd dan de Koopgoot in Rotterdam. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat stedelijkheid niet te maken is, maar dat stedelijkheid op plaatsen 
ontstaat waar bovenstaande kenmerken samenkomen. Deze plekken kunnen wel in het stedelijk weefsel 
worden aangebracht. 
Het gebied van de Haarlemmermeer zal dan ook niet zozeer worden bestempeld als stedelijk, wel worden 
er plaatsen gecreëerd waar stedelijkheid zou kunnen ontstaan. 

Concluderend kan ook de probleemstelling worden beantwoord: 
• Welke kenmerken hebben nieuwe steden en hoe dragen deze bij aan de identiteit van de 

stad? 

• Hoe kunnen deze kenmerken op positieve wijze worden toegepast in een ontwikkelingsstrategie 
voor een nieuwe stad in de Haarlemmermeer? 

De positieve en negatieve kenmerken van nieuwe steden zijn in Hoofdstuk 4 vastgesteld. De negatieve 
kenmerken dragen in negatieve zin bij aan de identiteit van de stad. Daarom is voor deze kenmerken een 



mogelijke oplossing gezocht. Door deze oplossingen toe te passen in (het ontwerp voor) de nieuwe stad, 
zal deze positiever worden ervaren. 
Aan de hand van de kenmerken van nieuwe steden zijn tevens uitgangspunten geformuleerd die nagestreefd 
moeten worden in de ontwikkelingsstrategie. Zo ook voor de Haarlemmermeer. Naast algemene 
uitgangspunten wordt er ingespeeld op specifieke aspecten voor de Haarlemmermeer. De zwakke punten 
in de Haarlemmermeer worden verbeterd, waardoor de ontwikkelingsstrategie van positieve invloed zal 
zijn op de identiteit van de stad. 
Hierbij gaat het om: 
- het tegengaan van monotonie in de woningbouw en 
- het creëren van een gelijke verhouding in voorzieningen en bewoners. 

Met dit onderzoek wordt tevens de vraag waarmee in Hoofdstuk 1 werd begonnen, beantwoord: 
• Is het ontwikkelen van een (geheel) nieuwe stad een reële optie om te voldoen aan een grote 

woning(bouw)behoefte? 
Voor de Haarlemmermeer is het zeker een reële optie om het stedelijk gebied op deze manier uit te 
breiden. Ook in het verleden heeft de Haarlemmermeer model gestaan voor grote uitbreidingen tijdens 
het groeikernen- en Vinex-beleid. Deze laatste stadsuitbreiding zal de stad compleet maken en schept 
tevens een kader waarbinnen het gehele stedelijk gebied verder ontwikkeld kan worden. Deze methode, 
het creëren van een geheel nieuwe stad, wordt verkozen boven het contourenbeleid en het Vinex
beleid, zoals dit is uitgewerkt in de Haarlemmermeer. De verschillende Vinex-locaties sluiten slecht aan 
op bestaande wijken en hebben verder geen relatie met de rest van de Haarlemmermeer. Door een 
gebied van deze omvang in zijn geheel te ontwikkelen ontstaat er een samenhangend geheel, is er een 
draagvlak voor voorzieningen en geeft het de stad een sterkere identiteit. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
De opgestelde strategie is een raamwerk van richtlijnen waarbinnen het stedebouwkundig ontwerp 
verschillende vormen kan aannemen. In vervolgonderzoek kan aandacht worden besteed aan de verdere 
uitwerking van de woongebieden en woningen. Tevens kan er vastgesteld worden in welke vorm 
woningbouw zou kunnen plaatsvinden door particulier opdrachtgeverschap, een ontwerpprijsvraag, 
consumentgerichte projectontwikkeling en/of openbare aanbesteding. 
Andere mogelijkheid zou vervolgonderzoek kunnen zijn naar de toepasbaarheid van het ontwikkelde 
inrichtingsprincipe, of dit principe eventueel in aangepaste vorm, ook toepasbaar is voor andere 
uitbreidingen of nieuwe steden. De geconstateerde kenmerken bij het opstellen van een 
ontwikkelingsstrategie van een nieuwe stad zouden dan geprojecteerd kunnen worden op een ander 
uitbreidingsgebied van grote omvang. SLOTCONCLUSIE 
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De aanbevelingen die in Hoofdstuk 4 (4.3) werden gedaan, zijn toepasbaar op de ontwikkeling van een 
nieuwe stad of een stadsuitbreiding van grote omvang. Eventueel zouden deze aanbevelingen kunnen 
worden uitgebreid aan de hand van vervolgonderzoek. 

Met het antwoord op de probleemstelling en de gestelde onderzoeksvragen, is de doelstelling behaald. 
Het uitgebreide onderzoek heeft geleid tot een passende strategie voor een nieuwe stad in de 
Haarlemmermeer. Geconcludeerd kan worden dat het vastgestelde inrichtingsprincipe, het 'Poldermodel', 
de Haarlemmermeer op een goede en gepaste manier verstedelijkt. 
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