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Verrommeling hangt in de lucht en gonst in de hoofden van beleidsmakers, vorm-
gevers en zelfs van architectuurhistorici. Een van de boosdoeners, het bedrijventer-
rein, speelt hierin de rol van “veelkoppig monster”.1 De vele belangen en structuren 
die met het bedrijventerrein zijn gemoeid maken het tot een complex onderwerp. 
De definitie van het IBIS (Integraal Bedrijventterreinen Informatie Systeem) luidt 
echter: “een terrein van minimaal 1 ha bruto dat vanwege zijn bestemming bestemd 
en geschikt is voor het gebruik door handel, nijverheid, industrie en commerciële 
en niet-commerciële dienstverlening”.2 Het kan de vorm aannemen van een groot-
schalig regionaal terrein, een kleine uitbreidingslocatie bij een gemeente, een her-
structureringsgebied, of een verdichtingslocatie in bestaand stedelijk gebied. Op 
oude terreinen vindt je zware industrie, op de zogenaamde science parks (of green 
parks) alleen hoogwaardige kantoren. Sommige oude terreinen verpauperen, som-
mige nieuwe terreinen raken nauwelijks gevuld. Het bedrijventerrein is verworden 
tot containerbegrip: “een ruimtelijke categorie naast stad en land die staat voor een 
veelheid aan ruimtelijk-economische verschijvingsvormen”.3 Het zijn afgesloten 
gebieden waar economische principes overheersen, of – aldus de filosoof Bram Es-
ser – series van aaneengeschakelde binnenwerelden, met een eigen logica en struc-
tuur, gericht op efficiëntie. Het zijn plekken voor mensen met een agenda (hier kom 
je alleen als je er iets te zoeken hebt), het zijn plekken waar niemand ooit toevallig 
komt. Het probleem is echter dat dit niet langer het geval is. Door de omvang - on-
geveer 3% van ons landschap wordt ingenomen door bedrijventerrein – worden ook 
mensen zonder agenda ongewild geconfronteerd met het bedrijventerrein in de col-
lectieve ruimte. Het bedrijventerrein is daarom niet langer een binnenwereld, maar 
een wereld die onderwerp van kritiek is geworden. Niet alleen komt deze kritiek 
voort uit ergernis over de vorm van de blokkendozen op het bedrijventerrein, maar 
ook zeker uit ergernis over de locatie van deze terreinen. Het is deze locatie – veelal 
aan de snelweg – die de binnenwereld van het bedrijventerrein verbindt met onze 
buitenwereld. 

Toch kunnen we ons niet simpelweg van het concept bedrijventerreinen ontdoen. 
Het neemt immers een zeer belangrijke plek in binnen de Nederlandse economie. 
Wel is het mogelijk om in tijden van crisis (waarin de razendsnelle ontwikkelingen 
even tot stilstand lijken te komen) na te denken over hoe we het bedrijventerrein in 
de toekomst anders kunnen benaderen. Hoe we misschien tot alternatieven, niet al-
leen in vorm maar ook in lokatie, kunnen komen. Mijn stage bij DAAD Architecten 
gaf mij de mogelijkheid me in dit onderwerp te verdiepen en om meerdere redenen 
is dit ook een zeer geschikte plek geweest. DAAD toonde zich aan mij als een bu-
reau dat verdiept en blijft onderzoeken – ook zonder dat er concrete opgaven zijn, 
en zelfs in tijden waarin dat misschien minder voor de hand ligt. Voor mij was er 
geen betere manier om met de dynamiek en complexiteit van de architectenpraktijk 
kennis te maken dan onderdeel te mogen zijn van een bureau dat de afgelopen vier 
maanden veel gewichtige momenten kende, en ook belangrijke beslissingen moest 
nemen. Daarnaast is DAAD zelf gevestigd in een oud industrieel pand, en niet op 
een zichtlocatie aan de snelweg, en zo biedt het een vooruitblik naar het einde van 
dit onderzoek wat zal bestaan uit het zoeken naar alternatieven voor bedrijfsvestig-
ing en het bedrijventerrein binnen de bestaande mogelijkheden (en beperkingen). 
In Deel 1 van dit onderzoek, ‘Het Bedrijventerrein in temporele en ruimtelijke con-
text’,  zal de geschiedenis van het bedrijventerrein worden geanalyseerd om in Deel 
2, ‘Het bedrijventerrein en het netwerk’, de problematiek, maar ook de mogelijkh-
eden van de praktijk te verkennen. Deze delen zullen handvaten moeten bieden 
om in Deel 3 tot ruimtelijke oplossingen, ruimtelijke alternatieven te komen. Dit is 
echter de taak voor de ontwerpers van DAAD en hier zal dan ook alleen een aanzet 
worden gegeven in het slot. Als leidraad kiezen we de provincie Groningen, zodat 
die de achterstand in de verrommelingswedloop, opgedaan door de ‘noordelijke 
perifere positie’, kan omzetten in een voorsprong. 

1 Peter Michiel Schaap, ‘Het bedrijventerrein: een veelkoppig monster’. Stedebouw & Ruimtelijke   
 Ordening 87, no. 3  (2006): 8. 
2  Ministerie van VROM, Ministerie van EZ, IPO, VNG, ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’.   
 EZ [akkoord], geraadpleegd 3 januari 2010. Beschikbaar via:   http://www.ez.nl/pv_obj_cache/  
 pv_obj_id_E1FFB19068728DEEC88ED40C0AC35BC527F30C00
3 Schaap, 10. 

Voorwoord 1. Landschap bij Heveskes met op de achtergrond het industrieterrein van 
Delfzijl, op de voorgrond spoorrails. 
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Deel 1
Het bedrijventerrein in ruimtelijke en 
temporele context

Inleiding

In dit eerste deel ‘Het bedrijventerrein in een temporele en ruimtelijke context’ zal de geschiedenis van het bedrijventerrein 
worden geanalyseerd.  In Hoofdstuk 1, ‘Ruimtelijke ordening: van distantiering tot netwerken’, wordt ingegaan op de rol 
die de rijksoverheid heeft gespeeld bij de lokalisering en vormgeving van het bedrijventerrein. Dit hoofdstuk gaat daarom 
over het bedrijventerrein als type, dat totstandkwam in de negentiende eeuw maar dat door allerlei maatschappelijke, 
economische, technologische ontwikkelingen van vorm bleef veranderen. Maar tegelijkertijd is het een verhaal over hoe de 
positie en betekenis van de overheid gedurende de negentiende en twintigste eeuw veranderde. Ook het planningsapparaat 
zien we steeds grotere, complexere vormen aannemen; de overheid drukte daarmee niet alleen haar stempel op het 
economische en maatschappelijke verkeer maar ook zeker op de ruimtelijke uitwerking daarvan. Daarnaast zal er ook 
naar het grotere schaalniveau worden gekeken waarin de overheid heeft geprobeerd de economische ontwikkeling van 
Nederland (en daarmee van de provincie Groningen) te sturen. Een voorbeeld hiervan is het spreidingsbeleid dat na de 
Tweede Wereldoorlog werd ingezet.
In Hoofdstuk 2, ‘Infrastructuur en verplaatsing: van mobiliteitsbeginsel tot massamobiliteit’, wordt een tweede invalshoek 
gekozen. Niet de nationale ruimtelijke ordening dient als kader, maar vooral de ontwikkeling van het vervoer en de 
bijbehorende infrastructuur. Om de huidige situering van bedrijventerreinen te kunnen begrijpen is enige kennis van de 
voorgeschiedenis, van de veranderingen die zich sinds de negentiende eeuw in onze mobiliteit hebben voorgedaan, van 
belang. Zij hebben grote invloed gehad op het vervoer van mensen, goederen en daarmee ook op de plaatsing van het 
bedrijventerrein. Deze gegevens, in combinatie met Hoofdstuk 1 geven een algemeen beeld van de belangen en beslissingen 
die zich rondom het bedrijventerrein hebben afgespeeld.
In Hoofdstuk 3, ‘Groningen’, zoomen we in op de provincie. Hierin zal duidelijk worden welke gevolgen de ontwikkelingen 
uit Hoofdstuk 1 en 2 hadden op het lagere schaalniveau. In alledrie de hoofdstukken wordt getracht stil te staan bij de 
daadwerkelijke vorm van het bedrijventerrein, bovendien zal moeten worden aangetoond of Groningen inderdaad een 
achterstandspositie heeft opgelopen in de nationale verrommelingswedloop, zoals in het voorwoord wordt gesuggereerd. 
Dit eerste deel van het onderzoek, dat kan worden beschouwd als een historisch kader, dient om de huidige problematiek 
– zoals die zal worden besproken in Deel 2- in een ruimere, ruimtelijke en temporele context te kunnen zien. De 
complicaties die zich nu voordoen zijn het resultaat van een langdurig proces. Om tot alternatieven te komen voor het 
huidige bedrijventerrein, voor de huidige lokaties, zal men op de hoogte moeten zijn van de keuzes die in het verleden zijn 
gemaakt en de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan.
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2. Het urbanisatiepatroon deconcentratie volgens de Tweede Nota (1996) 
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Distantiering 
In dit eerste hoofdstuk zal het bedrijventerrein in een context van de nationale ruimtelijke ordening worden geplaatst. 
Gekeken wordt hoe de overheid heeft geprobeerd om aan bedrijvigheid een locatie toe te wijzen en ook hoe zij bedrijvigheid 
ruimtelijk heeft geprobeerd vorm te geven. Om enig inzicht te kunnen verwerven de huidige situatie zal moeten worden 
teruggegaan naar de negentiende eeuw, waarin door de opkomst van de industriële nijverheid  iets zou ontstaan als het 
bedrijventerrein. Bovendien zou ook de overheid zich gaan bemoeien met de regulering van de samenleving (en daarmee 
van bedrijvigheid), een rol die in de twintigste eeuw verder zou worden uitgebouwd. Maar zover was het begin negentiende 
eeuw nog niet. Onder Frans beheer waren de Nederlandse zeevaart en handel grotendeels weggevallen en ook de productie 
van nijverheid was afgenomen.1 Aan deze neerwaardse spiraal wilde Koning Willem I (1815-1840) een einde maken; hij 
wordt nog steeds beschouwd als de eerste die een  nationale economie wilde realiseren. Hoewel de ‘koning-koopman’ de 
principes van het mercantilisme nastreefde en de handel met het buitenland stimuleerde (de export zou vanaf dat moment 
een hoeksteen van het economisch beleid worden), versterkte hij alleen de bestaande handelssteden en toonde hij geen 
interesse voor secundaire of tertiaire wegen of voor de landbouwsector die destijds de grootste werkgever was.2 Wel 
stimuleerde hij de (zware metaal) industrie, die grote groeipotentie had, maar wees hiervoor de Zuidelijke Nederlanden 
aan.3 Deze beslissing zou een rol spelen bij de latere industriële ontwikkeling van de Noordelijke Nederlanden. 

Terwijl de Industriële Revolutie eind achttiende eeuw in Engeland en begin negentiende eeuw in België al was losgebarsten, 
was er in de Noordelijke Nederlanden geen sprake van een soortgelijke situatie. De economie stagneerde er en er heerste 
grote werkeloosheid en armoede in de steden. Pas vanaf 1850 was er voorzichtig sprake van een industriële ontwikkeling. 
Naast dat de keuze van Willem I een belangrijke rol speelde, wordt deze achterstand vaak verklaard aan de hand van 
wat er níet aanwezig was, namelijk: een moderne ruimtelijke infrastructuur, (de belangstelling voor) stoommachines en 
grondstoffen. Van der Woud toont in Het Lege Land (1987) aan dat er eerder sprake was van een aanwezigheid van een 
andere mentaliteit;  negatief beschouwd een van ‘traagheid en behoudzucht’ en positief beschouwd een van vertrouwen in 
mensen (en product) en een afkeer om tot het uiterste te gaan.4 Hier zou uiteindelijk verandering in komen; de bevolking 
bleef groeien, de verstedelijking nam toe en de revolutie van de stoomkracht werd onder ogen gezien: houtzaagmolens 
werden stoomzagerijen, korenmolens werden vervangen door meel- en broodfabrieken, gasfabrieken werden gebouwd.5 
Ook de verbetering van de transportmogelijkheden speelde een rol bij de versnelde industrialisatie van Nederland na 1890, 
aldus Filarski in Van transport naar mobiliteit: De transportrevolutie 1900-1900 (2008).6

Vanaf 1870 zouden er overal (clusters van) fabrieken en bedrijven ontstaan in de steden. Bij de bouw van deze (veelal 
nieuwe) functies werd teruggegrepen op bekende architectonische stijlmiddelen en bouwmaterialen: decennialang werden 
“fabrieken, gemalen en watertorens verpakt als middeleeuwse kastelen, machinezalen als sacrale kerkruimten, steevast 
uitgevoerd in de vertrouwde Hollandse baksteen”, aldus Peter Nijhof in Op zoek naar ons industrieel verleden (1986).7 Of, 
zoals J.H. de Vey Mestdagh het verwoordde in Monumenten van Bedrijf en Techniek in Groningen (1980), “deze gebouwen 
(en producten) hadden een stijlvorm die ons nu archaïsch of zo men wil romantisch á la Jules Verne aandoen”.8 De reden 
dat deze nieuwe fabriekscomplexen terecht kwamen in de steden is dat men hier de beschikbaarheid had over goede 
vervoersmogelijkheden en dat het belangrijkste vestigingsmotief in die tijd werd gevormd door de beschikbaarheid van 
voldoende personeel binnen een kleine afstand van het bedrijf. Daardoor raakte industriële bedrijvigheid onlosmakelijk 

1 Rudolf Filarski, Van transport naar mobiliteit: De transportrevolutie, 1800-1900 (Zutphen: Walburg Pers, 2008), 401.
2 Auke van der Woud, Het lege land: de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848 (Amsterdam: Olympus, 1987), 537. De principes van het mercantilimse  
 waren vergroting van de rijkdom van de staat door de bescherming en bevordering van de eigen nijverheid (door middel van directe steun, douanetarieven  
 of de uitvoer van eigen producten met premies). 
3  Van der Woud , 538. Deze zware industrie zou bij de Belgische onafhankelijkheid in 1830 dan ook geheel wegvallen. 
4  Van der Woud, 548-549.
5  In de gasfabrieken werden ook de afvalproducten van gasproductie verwerkt tot bijvoorbeeld kunstmest en zwavelzuur. De opkomst van de gloeilamp in  
 het begin van de twintiste eeuw zorgde ervoor dat de gasfabrieken in onbruik raakten. Wel werd er nog tot 1959 (ontdekking van een aardgasveld in Sloch- 
 teren) op gas gekookt. 
6  Filarski, 403.
7  Peter Nijhof et al. Op zoek naar ons industrieel verleden: gids langs monumenten van bedrijf en techniek (Haarlem: Gottmer, 1986): 15. Nooit eerder in de  
 geschiedenis van de mensheid moest in zo korte tijd vorm gegeven worden aan zoveel gebouwen voor geheel nieuwe functies. 
8  W.H. van der Knoop, P. Kooij, Monumenten van bedrijf en techniek in Groningen (Groningen: Xeno, 1980): 105.

Hoofdstuk 1. Ruimtelijke ordening: van distantiering tot netwerken
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verbonden met de steden: de stank en overlast van “hinderlijke fabrieken hoorden bij de stad evenals ziekte bij het leven”.9  
Op het platteland daarentegen waren bedrijfsgebouwen voor 1850, andere dan boerderijen en molens, dun gezaaid.10 
Daarna zou er op plekken waar ruwe grondstoffen voorhanden waren en die bovendien voorzien waren van water- en 
spoorwegen allerlei bedrijvigheid ontstaan. Het technocratische beleid dat eind negentiende eeuw de overhand nam, kende 
het platteland een nutsfunctie toe. Door de hernieuwde interesse in natuur en ontwikkelingen in wetenschap kreeg zij 
tegelijkertijd een lustfunctie toebedeed,11 waarmee “de aanvankelijke laisser-faire opstelling ten aanzien van verstedelijking 
en industrialisatie” omsloeg in de roep voor een sterke overheid die ‘de natuur’ kon beschermen, aldus Marijke van 
Schendelen in haar boek Natuur en Ruimtelijke Ordening in Nederland: een symbiotische relatie (1997).12 Zo ontstond ook 
in de politiek het idee dat de maatschappij, die gekenmerkt werd door groei en dynamiek, beheersd diende te worden.13 Een 
voorbeeld hiervan was de Hinderwet van 1874. Hierin werd gepoogd het gevaar van de industrie -de kans op ongelukken- 
te weren door bedrijven buiten de stedelijke kernen te plaatsen. Deze distantiëring betekende het begin van een proces 
waarin (industriële) bedrijvigheid steeds meer van andere functies zou worden gescheiden. 

Zonering
In de twintigste eeuw zouden bevolkingsgroei en modernisering – waaronder de komst van nieuwe transportmiddelen 
onverminderd doorgaan. De industriële ontwikkelingen die hun oorsprong vonden in de negentiende eeuw leidden tot 
massaproductie en massatransport, hoewel er in de jaren twintig in Nederland geen vernieuwing van het industriële 
productieapparaat plaatsvond. De ruimtelijke ordening was echter nog een intuïtieve ontwerpdiscipline die opereerde 
op het niveau van de architectuur en stedenbouw, terwijl de dynamiek van de nieuwe eeuw en de daaraan gerelateerde 
groeiende ruimtebehoefte vroeg om een nieuwe inrichting van het land, om een nieuwe schaal. Toen de crisis van de jaren 
dertig aanbrak, heerste de overtuiging dat er actie moest worden ondernomen en werd er op grote schaal industrie- en 
havengebied aangelegd en werd landelijk gebied omgezet in bedrijfsterrein.14 

Met de voortgaande groei van de steden en industrie groeide ook de onvrede dat het karakter van het Nederlandse 
landschap verloren dreigde te gaan.15 Men had – in tegenstelling tot de negentiende eeuw – niet langer het ideaal van de 
ongerepte natuur, maar het behouden van het cultuurlandschap voor ogen.16 Natuurbehoud ging in sommige steden zelfs 
de eindvorm bepalen.17 Daarnaast zorgden de ontwikkelingen in de medische wetenschap voor een algemeen bewustzijn 
rondom het belang van gezondheid en “Rust, Reinheid en Regelmaat”. Vanaf de Woningwet van 1901 zou de overheid 
steeds meer de taak opnemen burgers te beschermen door niet alleen veiligheid, maar ook hygiëne te waarborgen. Vanaf 
dat moment zou het niet langer voldoende zijn bedrijvigheid op een afstand te plaatsen; het ordenen in zoneringen zorgde 
voor een definitieve scheiding tussen industrie en niet-industrie.18 Bedrijvigheid zou voortaan worden georganiseerd in 
aparte terreinen, aan de rand van de stad (een goed voorbeeld hiervan is het uit 1928 stammende uitbreidingsplan van 
Berlage voor Groningen, zie afbeelding 5.19). De organisatie in aparte terreinen had overigens niet alleen een planologische 
achtergrond; ook bedrijven gingen andere eisen stellen aan hun bedrijfsomgeving. De vestiging in elkaars nabijheid had vele 
(financiële) voordelen en de keuze voor een terrein aan de rand van het stedelijk gebied zorgde voor een betere ontsluiting 
en meer uitbreidingsmogelijkheden. Omdat gemeenten nog niet de middelen hadden de terreinen ook te ontwikkelen, 
ontstonden er veelal kleine terreinen waarin de bedrijven zelf zorgden voor de meest gunstige omstandigheden voor hun 
9  Van der Woud, 441.   
10  Van der Woud, 196. Er werden wel fabrieken gesticht bij stromend water (die daar van de waterkracht of van het heldere water profiteerden), maar deze  
 waren gering in aantal en omvang. 
11  Marijke van Schendelen, Natuur en ruimtelijke ordening in Nederland: een symbiotische relatie (Rotterdam; NAi Uitgevers, 1997), 39-40. Deze her 
 nieuwde interesse in de natuur is ook gelegen in de groeiende rijkdom van de burgerij en ontwikkelingen in de wetenschap. 
12  Van Schendelen, 39.
13  Van Schendelen, 104.
14  Hans van der Cammen, Len de Klerk, Ruimtelijke ordening: van grachtengordel tot Vinex-wijk (Utrecht: Het Spectrum, 2003), 146-147. Planoloog J.M.  
 Casseres noemde “de uitbreidingsmogelijkheden van de industrie” zelfs tot de belangrijkste opgaven der planologen. 
15  Nijhof, 14. Toch leidden de economische ontwikkelingen in het interbellum ruimtelijk gezien niet tot grote verschuivingen; wel bleven bestaande steden 
 en industriegebieden verder groeien (hierop vormde de spectaculaire groei van bijvoorbeeld Eindhoven en de Limburgse mijnstreek een uitzondering).   
16  Van Schendelen, 197.  
17  Van Schendelen, 177. Dit met name onder invloed van stichtingen als Stad en Landschap en het Geldersch Genootschap
18  Het zoneringsbeginsel is afkomstig van C.I.A.M. en haar gedachtengoed over de functionele stad. Dit geldt dus niet alleen voor bedrijvigheid, maar meer  
 in het algemeen voor de scheiding van wonen, leven, werken, verplaatsen en recreëren. 
19  Remi Osinga, Bedrijventerreinen in Groningen: Een ruimtelijke en functionele visie (Masterscriptie: Rijks Universiteit Groningen, 2004), 14.

3. Brievenhoofd E. Noack’s vleeswaren- en conservenfabrieken           4. Het bedrijfsterrein van de jeneverfabriek VN Calcar & Zn te Hoogezand         5. Het uitbreidingsplan van Berlage voor Groningen (1928)         
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bedrijfsvoering (afb. 4). Hierin was men voornamelijk gericht op efficiëntie en kostenbesparing, niet op de ruimtelijke 
vorm. Het uiterlijk van de fabrieks- en bedrijfsgebouwen veranderde echter wel langzaam van karakter omdat er “vanaf 
1910 aarzelend [werd] geëxperimenteerd met nieuwe bouwmaterialen zoals gewapend beton, staal en glas”.20 

Terwijl het bedrijfsleven zich tevens bewust was van het feit dat een streeksgewijze aanpak met een goed doordacht net 
van wegen, vaarwegen, spoorwegen de industriële groei zou bevorderen, en zowel beleidsmakers als natuurbeschermers 
inzagen dat de moderne tijd vroeg om een nieuw kader waarin het ruimtegebruik zou kunnen worden gecoördineerd, waren 
de gemeenten zeer gehecht aan hun autonomie.21 Dit stond een regionale samenwerking in de weg. Op bestuursniveau 
kwam men dan ook niet verder dan “stimulerende bepalingen en de oproep tot een betere aaneensluiting van gemeentelijke 
uitbreidingsplannen”.22 Voor een geïnstitutionaliseerde stedenbouwkunde was nog onvoldoende maatschappelijk 
draagvlak.

Spreiding 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog duren kwam de wettelijke inkadering van het regionale en nationale plan totstand.23 In 
1941 werd de Rijksdienst voor het Nationale Plan opgericht en werd in het Basisbesluit het streekplan als bovengemeentelijk 
(provinciaal) instrument vastgelegd. Nederland bleef echter bestaan uit kleinere regio’s die ieder op eigen wijze werkten 
aan de regionale planvoorbereiding, aldus Koos Bosma in Ruimte voor een nieuwe tijd: vormgeving van de Nederlandse 
regio 1900-1945 (1993).24 In het nieuwe ruimtelijk kader – het gewest – gold de verregaande zonering van functies als 
beginsel.25 Het ruimtegebruik van verschillende functies werd onderzocht en vooruitberekend. Naast de ruimtelijke 
ordening kwam de planologie te staan: de wetenschappelijke voorbereiding van het ordenen.26 

De Wederopbouw stond in het teken van de geboortegolf, een grote woningnood en de overtuiging dat de economie fors 
moest worden aangepakt (afb. 6). De economie zou structureel moeten worden hersteld middels het Industrialisatiebeleid. 
Alleen massieve industrialisatie zou kunnen leiden tot herstel. In deze context werden na 1945 vele bedrijventerreinen 
aangelegd. Vanuit het zoneringsbeginsel (de scheiding van functies en het beperken van overlast) werd het terrein wederom 
aan de rand van de stad geplaatst, maar het feit dat bedrijvigheid nu voor het eerst werd gepland had als gevolg dat de 
terreinen grootschaliger werden en bovendien voorzien van bufferzones. 
Naast in nieuwe bedrijventerreinen investeerde de overheid in openbare werken en schepte zij gunstige 
investeringsmogelijkheden voor particuliere bedrijven. Er werd bovendien een zo groot mogelijke vrijheid van 
ondernemingsvestiging gegarandeerd wat leidde tot een concentratie van bedrijvigheid in het Westen van het land en langs 
de verkeersas met het Ruhrgebied.27 Het tekort aan arbeidskrachten dat zo ontstond trachtte de overheid op te lossen met 
een verhuisvergoeding maar dit leidde tot congestie in het Westen en structurele werkeloosheid in de andere regio’s, die 
onvoldoende aantrekkingskracht uitoefenden op ondernemers. Hoewel het planologische ideaal niet alleen gevormd werd 
door welvaartsbevordering, maar ook door welvaartsspreiding (en spreiding van bevolking), dreigde dit toekomstbeeld 
steeds verder uit zicht te verdwijnen. In 1956 bracht het Centraal Planbureau de publicatie Het Westen en overig Nederland 
uit, waarna men pogingen ondernam klimaatsverbeteringen buiten het Westen te genereren (afb. 7). 

20  Nijhof, 15.
21  Vanuit het bedrijfsleven was men zich bewust dat een onderlinge afstemming van de plannen zou leiden tot een verlaging van de grondkosten.
22  Van der Cammen, 118-119.
23  Koos Bosma, Ruimte voor een nieuwe tijd : vormgeving van de Nederlandse regio 1900-1945 (Rotterdam: Nederlands Architectuurinstituut, 1993), 330.
24  Bosma, 335.
25  Van der Cammen, 135. Hierin golden de scheiding van woon- en industriewijken, groenverzorging, het gaaf houden van het landschap en het streven naar  
 ruime bebouwing als beginselen. 
26  Van der Cammen 135-136. In de planologie draaide het om “het opsporen van verbanden tussen sociale, economische en demografische ontwikkelingen”.  
 De uitkomsten van het onderzoek vormden de basis voor vooruitberekeningen van ruimtebehoefte van de verschillende functies, welke de grondslagen  
 vormden voor uitbreidings- en streekplannen.
27  Jozef Julius van der Werf, Industrie en regio: een economisch historische studie naar de rol van de industrie in de provincie Groningen (Groningen:  
 Wolters-Noordhoff, 1989), 123.

3. Brievenhoofd E. Noack’s vleeswaren- en conservenfabrieken           4. Het bedrijfsterrein van de jeneverfabriek VN Calcar & Zn te Hoogezand         5. Het uitbreidingsplan van Berlage voor Groningen (1928)         

6. De omslag van de voorlichtingsbrochure Nederland industrialiseert (1950)

7. Omslag van Het Westen en overig Nederland (1956)
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Het was dan ook niet verwonderlijk dat een ruimtelijk spreidingsbeleid een van de hoofdonderdelen vormde van de in 1960 
uitgebrachte Eerste Nota inzake de Ruimtelijke Ordening. De positie van de ‘Randstad’ als motor van de nationale economie stond 
echter niet ter discussie. Een nieuw pakket van stimuleringsregelingen zoals een omgekeerde verhuiskostenvergoeding (deze keer 
niet om náár de Randstad te verhuizen, maar juist om vanuit de Randstad te verhuizen naar andere regio’s), een premieregeling 
voor de bouw van bedrijven in probleemgebieden en subsidies op het oppervlak van een nieuwe onderneming (om zo grote 
ruimtegebruikers weg te lokken uit het Westen) moest verdere ruimtelijke spanningen voorkomen. In deze periode nam het aantal 
bedrijfsverplaatsingen ook daadwerkelijk toe, eerst in het Zuiden en Oosten en later ook in het Noorden.28 Op het niveau van de stad 
vond bedrijfsvestiging wederom plaats rondom de uitdijende concentrische stedelijke structuur.29 Terwijl de oudere, kleinschalige 
terreinen uit de eerste helft van de twintigste eeuw werden opgeslokt door uitbreidingswijken, ontstond er aan de stadsrand, bij de 
uitvalswegen, een volgende generatie laagdynamische, veelal monofunctionele (industriële) terreinen.

In een klimaat van modernisering en automatisering waarin men in minder dan tien jaar de welvaart enorm had zien toenemen, werden 
economische groei en de toenemende invloed van techniek bijna moeiteloos geaccepteerd en werd het nieuwe consumptiegedrag 
optimistisch tegemoet getreden.30 Het autobezit nam toe en mensen trokken weg uit de stad; wonen en werken groeiden geheel 
uit elkaar. Voor bedrijven werd het ook strategisch aantrekkelijker zich aan de stadsrand te vestigen waar de bereikbaarheid nog 
goed was (in tegenstelling tot de dichtslibbende stadscentra). In Op zoek naar een nieuw publiek domein: analyse en strategie 
(2001) spreken Hajer en Reijdorp in deze context over de dynamiek en zuigkracht van de periferie die de stad van haar functies 
berooft.31  
De jaren zestig waren ook de tijd van loonexplosies, grote fusies van bedrijven, sanering van verouderde industrie en sluiting 
van (oude) fabriekscomplexen.32 Nieuwe fabrieks- of bedrijfsgebouwen werden zo functioneel mogelijk gebouwd; het moderne 
bouwen werd algemeen in alle sectoren.33 Efficiëntie en schaalvergroting werden geaccepteerd als logisch en universeel.
Sinds de Wet op de Ruimtelijke Ordening (1965), waarin het zwaartepunt van de ruimtelijke ordening bij de gemeenten was komen 
te liggen, beconcurreerden de gemeenten elkaar om werkgelegenheid, opgejaagd door de economische groeiperspectieven (de 
CBS-voorspelling dat Nederland in 2000 20 miljoen inwoners zou tellen).34 Dit leidde er toe dat gemeenten (ook buurgemeenten) 
elk een eigen bedrijventerrein aanlegden. Om de groei te kunnen blijven faciliteren werden er al snel tweede en derde terreinen 
aangelegd; zo ontstonden overal aan de rand van de leefkernen (duidelijk afgeschermde) bedrijventerreinen.

In de Tweede Nota (1966) besloot men om niet langer tegen de stroom van de suburbanisatie op te roeien maar om in ‘gebundelde 
deconcentratie’ te ordenen (afb. 8 en 11). Er werden groeikernen aangewezen en wederom werd vastgehouden aan de scheiding 
tussen stad en platteland.35 Alle functies werden doelmatig gezoneerd en gelijkmatig verspreid. Een goed leefmilieu was het streven, 
zeker naarmate de roep om het behoud van natuur en milieu steeds sterker werd. Het ruimtelijk spreidingsbeleid werd voortgezet, 
onder andere door de verhuizing van de Rijksdiensten en door aanwijzing van nieuwe havengebieden (in Rotterdam, Amsterdam, 
Delfzijl en Vlissingen). Eind jaren zestig vond er echter een daling van de economische conjunctuur plaats en moest men de enorme 
groeiprognoses bijstellen.36 Onmiddellijk stokte ook de deconcentratie van industriële activiteit.37 Wat volgde was de monetaire crisis 
van de jaren zeventig, de oliecrisis, massieve werkeloosheid en een hoge inflatie. Duidelijk werd dat de onderzoeksplanologie, de 
op onderzoek gestoelde organisatie van de ruimte dat een uiterst deterministisch karakter had gekregen, niet meer alles zaligmakend 
was en dat de mogelijkheden voor de toekomst moesten worden opengehouden. Procesplanning kwam op en plangebieden werden 
kleiner en overzichtelijker. Ook de Derde Nota (1973-1983) verscheen in drie opeenvolgende deelnota’s.38 Hierin werd het idee 
van de gebundelde deconcentratie doorgezet, maar werd er voornamelijk ingezet op de leefbaarheid van de binnensteden en het 
beperken van de groei van kleine kernen. 
28  Van der Werf, 125. 
29  Dit had tevens te maken met het feit dat de Eerste Nota het idee van compacte steden in een open landschap nastreefde. 
30  Bosma, 335.
31  Maarten Hajer, Arnold Reijndorp, Op zoek naar een nieuw publiek domein: analyse en strategie (Rotterdam: NAi Uitgevers, 2001), 21. 
32  Het betekende het begin van een verschuiving naar een diensteneconomie. In plaats van iaan grondstoffen gebonden ndustriële bedrijven (fabrieken) zouden er steeds  
 meer non-productionele bedrijven ontstaan die handelden in diensten en informatie. 
33  Nijhof, 15.
34  Van der Cammen, 178. 
35  Voorbeelden van deze groeikernen zijn Zoetermeer, Houten, Hoorn en Nieuwegein. 
36  Door deze te hoge groeiprognoses zouden gemeenten hun overvloedige grondaankopen later met bedrijfsterrein moeten terugverdienen.
37  Van der Werf, 126. 
38  Dit waren de: Orienteringsnota, de Verstedelijkingsnota en de Nota Landelijke gebieden.

8. Het complete voor Nederland van de Tweede Nota (1966                   9. Het urbanisatiemodel clustering volgens de Tweede Nota                                           10. Deconcentratie                                                                                                      11. Gebundelde deconcentratie



11

De recessie die van 1979 tot 1984 zou duren, zorgde voor een sterke terugloop van particuliere- en overheidsinvesteringen. 
De industrie en bedrijvigheid kregen grote klappen te verduren. De vraag naar bedrijfsterreinen viel geheel weg waardoor 
grote terreinen leeg kwamen te staan en net aangelegde terreinen jarenlang braak bleven liggen. Gemeenten leidden door 
hun optimistische grondaankopen grote verliezen. Daarnaast vertrokken veel (hoogwaardige) bedrijven uit het te duur  
en te vol geworden stadscentrum naar de goedkope randen. Toen duidelijk werd dat de basisfuncties van de Nederlandse 
economie werden bedreigd, werd alles in het werk gesteld om uit de depressie te komen. Het overheidsbeleid was er op 
gericht de Nederlandse concurrentiepositie te versterken. Onder het kabinet Lubbers (1982-1994) leidde dit onder andere 
tot meer marktwerking, een lastenverlichting van het bedrijfsleven, de sanering van de collectieve sector, een mobielere 
arbeidsmarkt en verzelfstandiging of privatisering van overheidsbedrijven. 

Sinds de Tweede Wereldoorlog had het overheidsbeleid in het teken te staan van herstel, opbouw en groei. Hierin had 
de spreiding van welvaart en bevolking centraal gestaan. Werkgelegenheid en dus ook het areaal aan bedrijfsterrein 
probeerde men gelijkmatig over het land te verspreiden binnen de grenzen van de stedelijke kernen. Toen deze ruimtelijke 
organisatie niet meer genoeg vrijheid bood, zette men de spreidingsidealen voort in de gebundelde deconcentratie. Naast 
het ruimte geven aan (economische) groei was er nog steeds de roep om bescherming van de groene ruimte die sinds de 
welvaartsexplosie alleen maar aan kracht had gewonnen. Parallel hieraan veranderde de milieuwetgeving die steeds strikter 
en gedetailleerder werd. “Het milieubesef raakte institutioneel verankerd in de Nederlandse verzorgingsstaat”, aldus Van 
Schendelen.39 Op het schaalniveau van de stad betekende dit dat de laatste bedrijvigheid verdween uit wijken die hierdoor 
verwerden tot monofunctionele (woon)gebieden. Op het grotere schaalniveau zorgde de Landinrichtingswet (1985) er voor 
dat provincies in Streekplannen een restrictief beleid konden voeren dat tegenwicht bood aan alle stimulerende regelingen 
voor bedrijven. Zo zouden er niet meer bedrijventerreinen ontstaan dan nodig. 

In de praktijk bleken de provincies echter niet in staat het aantal bedrijventerreinen te beperken.40 En in de publicatie 
Bedrijfsterrein als ruimtelijk vraagstuk: actualiteit en perspectief (1986) van het Ruimtelijk Plan Bureau wordt de rol van 
de provincie ondergeschikt beschouwd. Het is de gemeente die de daadwerkelijke kennis in huis heeft en daar op in zou 
moet spelen, flexibiliteit moet echter voorop staan.41 Het huidige overschotprobleem van terreinen is alleen een probleem 
als er daardoor onvoldoende ingespeeld wordt op ruimtevragende ontwikkelingen, wat men zich in deze moeilijke tijden 
niet kan veroorloven.42 ”De markt, de ondernemer wil snel worden bediend. Omdat de produktie veel tijd kost, is er maar 
één remedie. Er zal altijd een voorraad moeten zijn” , aldus het Ruimtelijk Plan Bureau.43    

Clustering 
Vanuit de veronderstelling dat bedrijventerreinen een belangrijke voorwaarde vormden voor het creëren van 
werkgelegenheid werden vanaf het eind van de jaren tachtig en begin jaren negentig wederom veel bedrijventerreinen 
aangelegd. De ruimtelijke ordening was er op gericht de positie van Nederlandse economie binnen een internationale 
context te versterken en de kwaliteit van de inrichting zou tegemoet moeten komen aan de hoge eisen die binnen deze 
context gesteld werden. Hierbinnen nam de Randstad een belangrijke plaats in omdat zij werd hersteld als  economische 
en ruimtelijke groeipool.44 Dit betekent dat de Vierde Nota (1988) het streven naar regionale gelijkheid (het ruimtelijk 
spreidingsbeleid) verruilde voor het principe “regio’s op eigen kracht”. Over het hele land werden stedelijke knooppunten 
aangewezen waar geconcentreerde ontwikkeling zou kunnen plaatsvinden die op regionaal niveau een meerwaarde zou 
bieden (afb. 9).45 Daarnaast moest de subsidieregeling Bedrijfsomgevingsbeleid er voor zorgen dat er op de aangewezen 
knooppunten ‘goed geëquipeerde bedrijfslocaties’ zouden verrijzen. Hierdoor nam het aantal bedrijventerreinen rondom 

39  Van Schendelen, 270-271.
40  Van der Cammen, 287. Kleine gemeentelijke grondaankopen aan rand van woonkernen vonden toch nog vaak plaats. Wanneer de gemeente een bouwplan  
 indiende met verzoek om goedkeurig in het belang van de gemeentelijke begroting werd deze vaak door de Provincie goedgekeurd. Het bedrijventerrein  
 werd dan gerealiseerd onder de verwijzing naar ‘de eigen behoefte’, terwijl de kavels vaak gevuld werden met bedrijven van elders. 
41  J.P.J. Fit, J.P. Menger, V.M.C. van Berkel-van den Honert, Bedrijfsterrein als ruimtelijk vraagstuk: actualiteit en perspectief (’s-Gravenhage: Distributie 
 centrum Overheidspublikaties, 1986), 10. Flexibiliteit in de aankoop door fasering, maar ook flexibiliteit in het snel kunnen handelen bij uitgifte.  
42  Fit, 14. 
43  Fit, 5. 
44  Van der Werf, 216.
45  Van der Cammen 337.

8. Het complete voor Nederland van de Tweede Nota (1966                   9. Het urbanisatiemodel clustering volgens de Tweede Nota                                           10. Deconcentratie                                                                                                      11. Gebundelde deconcentratie
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stedelijke knooppunten (vaak aan de aangelegde ringwegen) sterk toe, en ook kregen deze terreinen een grootschaliger karakter. 
Verder werd de economische structuur versterkt door te investeren in ‘Nederland Distributieland’. Dit hield onder andere in dat 
de mainports Rotterdam en Schiphol werden voorzien van een breed mobiliteitsplan waardoor zij alle ruimte kregen om zich te 
kunnen ontwikkelen. Het economisch kerngebied werd hierdoor vergroot tot de steden in Noord-Brabant en Midden-Gelderland. 

Terwijl de overheid volop ruimte gaf aan de economische en sociale dynamiek wilde men tegelijkertijd een zeer hoogwaardig 
woon-, leef- en werkmilieu creëren; het esthetische niveau van de omgevingskwaliteit verving de behoefteberekeningen als basis 
voor de programmering.46 Het zou blijken dat deze paradoxale behoeften – enerzijds ruimte willen geven aan bedrijvigheid en 
anderzijds het landelijke gebied (‘het lege land’) willen beschermen en de leefkwaliteit bewaren – niet door de overheid kunnen 
worden verenigd, zeker toen de marktwerking op meerdere economische terreinen toe begon te treden. 47 De overheid die haar taken 
en bevoegdheden uit handen had gegeven aan de markt kon namelijk alleen nog mogelijkheden verkennen, partijen interesseren en 
investeringsprocessen sturen naar de meest gewenste plekken.

Het volop ruimte geven aan de economische basisstructuur en het onvermogen van de Rijksoverheid om deze dynamische processen 
voldoende te sturen, bleek niet zonder gevolgen te zijn voor de kwaliteit van het landschap. In de Nota Landschap (LNV, 1992) werd 
wederom een teloorgang geconstateerd. De pogingen om de ‘verrommeling’ tegen te gaan in de vorm van de Landinrichtingswet 
en de Omgevingsplanning van de provincies hadden weinig uitgehaald, ook omdat er al te veel zonder restricties aan de markt 
uit  is gegeven.48 De oplossing die in de Nota Landschap werd aangedragen bestond eruit dat bij “ de situering van laag- en 
hoogdynamische functies”  moest worden uitgegaan van de systeemkenmerken van het landschap.49 In de Vierde Nota Extra, 
VINEX (1993) werd hieraan uiting gegeven in een poging de algemene leefkwaliteit te behouden. Door locaties voor bedrijven 
en woningen weer in- of dichtbij de bestaande steden aan te wijzen wilde men de automobiliteit beperken en zo files voorkomen 
en de milieubelasting verminderen. Het ging om ‘nabijheid’ in de stedelijke knooppunten en om restrictie in de buitengebieden 
en kleinere kernen. Voor bedrijfslocaties werd een bereikbaarheidsprofiel opgesteld: “ Het Bedrijf op de juiste plaats!” Het idee 
van het ABC-profiel was dat bedrijven met veel publieks- en weinig goederenbewegingen nabij het openbaar vervoer (A-locaties) 
werden geplaatst. B-locaties zouden goed bereikbaar zijn via openbaar vervoer én via de auto. En aan de snelweg zou plaats 
zijn voor bedrijven met veel goederen- en weinig publieksbewegingen die met name goed bereikbaar moesten zijn voor auto en 
vrachtwagen; de zogenaamde C- of zichtlocaties (afb. 12).50 

Maar door al deze randvoorwaarden, de trage procesgang en de sterke milieuzonering was het bedrijfsleven van mening dat hen 
teveel beperkingen werd opgelegd. De Rijksoverheid kon niet het motto ‘Werk, werk, en nog eens werk’ uitdragen als hier niet 
ook ruimte voor zou worden gemaakt. Niet lang duurde het daarom voordat er tegengas vanuit het Ministerie van Economische 
Zaken zou ontstaan. In de studie Ruimte voor Economische Activiteit (1994) en het ruimtelijk-economisch beleid tot 2000 Ruimte 
voor Regio’s (1995) nam het ministerie een heel duidelijk standpunt in wat betreft de verdeling van de aanwezige ruimte voor de 
toekomst:  “Voor alles moet worden voorkomen dat de noodzakelijke werkgelegenheidsgroei stukloopt op een tekortschietend 
accommoderend en faciliterend ruimtelijke beleid”.51 Naast forse investeringen in de infrastructuur stelde het ministerie allerlei 
stimuleringsregelingen voor de aanleg of revitalisering van bedrijventerrein ter beschikking zoals StiREA (Stimuleringsregeling 
Ruimte voor Economische Activiteit, 1996-1999), TIPP (Tender Investerings Programma’s Provincies, 2000-2003) en DBT 
(Stimuleringsprogramma Duurzame Bedrijventerreinen, 1999-2003). Het effect van deze regelingen was niet altijd even positief 
als van te voren verwacht maar heeft wel gezorgd voor meer samenwerking tussen publieke en private partijen en de DBT in 
het bijzonder heeft bijgedragen aan de bewustwording omtrent duurzaamheid van bedrijventerreinen, aldus het Rapport van 
Berenschot.52 Het zorgde er echter ook voor dat het aantal bedrijventerreinen snel toe nam: van 1996 tot 2000 werd ongeveer 7.000 
hectare nieuw terrein uitgegeven.53

46  Van der Cammen 309-310.
47  Van Schendelen 271. En dit leidde dan ook onherroepelijk tot conflicten.
48  Van der Cammen, 354.
49  Afhankelijk van deze lage of hoge dynamiek van een functie zou deze geplaatst moet worden in een ‘langzame’ of ‘snelle’ ruimte.  
50  Van der Cammen, 349. In de praktijk kwam deze maatregel echter neer op een normering van het aantal parkeerplaatsen per bedrijf.  
51  Ministerie van Economische Zaken, Ruimte voor Regio’s: het ruimtelijk-economisch beleid tot 2000 (Den Haag: Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, 1995), 4.
52  R.C. van der Mark, M.B. Kort, M. Pen, Evaluatie van de beleidsinstrumenten voor bedrijventerreinen : Stirea, TIPP en DBT: eindrapport (Den Haag:   
 Ministerie van Economische Zaken, 2004).
53  Gusta Renes, G. et al. De toekomst van bedrijventerreinen: van uitbreiding naar herstructurering. (Bilthoven: Planbureau voor de Leefomgeving, 2009), 36. 

12. Zichtlocatie aan de snelweg                13. Overzichtskaart van het ruimtelijk beleid uit de Nota Ruimte (2006)         14. Bundelingsgebieden verstedelijking uit de Nota Ruimte (2006)                  15. De zichtbaarheid van bedrijventerreinen aan de snelweg (2002) is in rood aangegeven
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Netwerken
Niet alleen het ruimtelijke en economische beleid maar ook bredere maatschappelijke ontwikkelingen hebben grote 
invloed op de inrichting van de ruimte en de hierin aanwezige bedrijvigheid. Van groot belang is het gegeven dat de 
industriële samenleving in de loop van de twintigste eeuw is veranderd in een informatiesamenleving. In deze kennis- of 
diensteneconomie is de verwerving en kanalisering van informatie belangrijker geworden dan pure productie. Dit betekende 
dat de industrie vanaf eind jaren zestig, begin jaren zeventig verwerd tot een krimpend segment van de economie, terwijl de 
dienstensector, of de handel in informatie en kennis een steeds belangrijker aandeel zou hebben. Er zouden meer bedrijven 
ontstaan die niet gebonden waren aan grondstoffen of grote arbeids- of afzetmarkten. Het bedrijventerrein raakte niet 
langer gevuld met grote fabriekscomplexen, maar nu met kleinschalige bedrijven, kantoren en zelfs consumentendiensten 
zoals gamma’s en paintballhallen die zich hier - en niet in de stedelijke kern- vestigden vanwege het ontbreken van 
beperkende regels, de ruimte en de betere bereikbaarheid. De fabrieken (de zware industrie) zouden zich daarentegen gaan 
concentreren op een (relatief) klein aantal, zeer grote terreinen. Voorbeelden hiervan zijn Eemshaven of de Maasvlakte. 
Voor hoogwaardige kennisbedrijven werden traditionele vestigingsfactoren minder belangrijk waardoor ‘zachte factoren’ 
als representativiteit en omgevingskwaliteit de vestigingskeuze gingen bepalen.54 In de zogenaamde ‘Science parks’ of 
‘bedrijvenparken’ werden groen en water niet langer als hinderlijk (en onnodig) beschouwd maar als wenselijk voor een 
prettig werkklimaat. De hoogwaardige werklocaties en gemengde bedrijventerreinen die zo aan de rand van de stad aan 
de snelwegen ontstonden, zouden functioneel gezien net zo goed in de stad kunnen worden geplaatst. Hoewel zij niet 
langer verbannen waren tot het bedrijventerrein dankzij allerlei milieu-reguleringen, zorgde de grote geboden vrijheid hier 
ervoor dat zij toch kozen voor een bedrijfsterreinlocatie. Dit terwijl het sinds de negentiende eeuw ingezette proces waarbij 
bedrijvigheid steeds verder gescheiden raakte van overige functies door deze nieuwe ontwikkelingen had kunnen worden 
teruggedraaid. 

Ook binnen het op productie gerichte bedrijfsleven vonden allerlei veranderingen plaats. Zo moest men om mee te gaan 
met de ontstane geïndividualiseerde consumptie overgaan naar een geïndividualiseerde (in plaats van gestandaardiseerde) 
massaproductie. Samen met de gevolgen van de elektronische revolutie, zoals automatisering, elektronische 
informatieverwerking of de introductie van de ‘Just-in-time production’, leidde dit bij bedrijven tot “een vergrote 
efficiëntie en een verlaging van de productiekosten, de afslanking van concerns tot kerntaken en de uitbesteding van 
bedrijfsonderdelen aan netwerken van gespecialiseerde toeleveranciers”.55 Deze ontwikkelingen leidden tot een groter 
transport van goederen en bovendien tot de bouw van distributieloodsen nabij de belangrijke invalswegen. Door de sterke 
groei van de transportsector zou ook het aantal bedrijven dat functioneel gebonden was aan de snelweg snel toenemen. 

De in de informatiesamenleving ontstane organisatiestructuren zouden gebruik maken van de over de hele wereld verspreide 
communicatiemedia en in deze context spreekt Castells in The Information Age; Economy, Society and Culture (1996) 
over de zogenaamde ‘netwerkmaatschappij’. Kenmerken van deze maatschappij zijn horizontalisering (het organisatorisch 
kader van de samenleving verandert door ICT-gebruik), deterritorialisering (grenzen vallen weg; activiteiten zijn niet 
meer gebonden aan geografische locaties) en virtualisering. Niet alleen werden bedrijven ‘footloose’, wat hen bevrijdde 
van de geografische ondergrond, er ontstond als het ware een nieuwe vestigingsdrager waarbinnen overal kon worden 
neergestreken: de snel- en autowegen. In een tijd waarin bereikbaarheid en snelle verplaatsing essentieel waren, leidde dit 
ertoe dat bedrijven zich losmaakten van de stedelijke kernen en zich in toenemende mate aan infrastructurele knooppunten 
vestigden. Doordat hiërarchische relaties verdwenen, zou alles gaan draaien om de toegang tot de klant (en de klantenbinding) 
waardoor de C-locaties (zichtlocaties) uit de Vierde Nota veel populairder werden dan vooraf voorondersteld (afb. 15).56 

Bij het aanbreken van de eenentwintigste eeuw constateerde de overheid dat de omgevings- en leefkwaliteit ondanks de 
54  Fit, 13. Ook in het rapport uit 1986 wordt hier al van gesproken. 
55  Just-in-time production heeft als uitgangspunt het produceren en leveren van de minimale benodigde hoeveelheden op een zo laat mogelijk tijdstip om zo  
 voorraden te beperken (die geld kosten), en dus ook de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden. 
56  Planbureau voor de Leefomgeving, ‘Bedrijventerrein langs snelwegen’, RuimteMonitor (2008). [online beeld van ruimtelijke dynamiek van Nederland],  
 geraadpleegd 30 januari 2010. Beschikbaar via 
 http://www.ruimtemonitor.nl/kennisportaal/default.aspx?menucomid=26&pid=34&id=4350&themeId=-1. Het percentage van snelwegen waarvandaan be 
 drijventerreinen zichtbaar zijn, is gegroeid van 13,7% in 1996 naar 15,6% in 2000.

12. Zichtlocatie aan de snelweg                13. Overzichtskaart van het ruimtelijk beleid uit de Nota Ruimte (2006)         14. Bundelingsgebieden verstedelijking uit de Nota Ruimte (2006)                  15. De zichtbaarheid van bedrijventerreinen aan de snelweg (2002) is in rood aangegeven
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stijging van de welvaart niet was bevorderd. Door de nadruk op economische ontwikkeling stond de ruimte sterk onder druk. In 
het ontwerp voor de Vijfde Nota (2001) vatte men dit samen met de volgende woorden: “Naarmate de welvaart stijgt eisen burgers 
en bedrijven steeds meer ruimte op voor zichzelf en hogere eisen aan kwaliteit van hun omgeving. Als al die individuele wensen 
en eisen worden ingewilligd, valt het eindresultaat vaak tegen en beginnen we te klagen over een land dat ‘voller, vervuilder en 
eentoniger’ begint te worden”.57 Om de kwaliteit van de ruimte te beschermen stelde de overheid spelregels voor het ruimtegebruik 
op in de zogenaamde rode en groene contouren.58 Het ontbrak de ‘Vijno’, zoals de Vijfde Nota ook wel wordt genoemd aan politieke 
steun en het is daarom ook nooit definitief in werking getreden.59 Ook werden de voorgestelde ideeën niet opgenomen in de hierop 
volgende nota (de Nota Ruimte, 2006). Tegen die tijd was de economische groei namelijk sterk gedaald. Vanuit de noodzaak tot 
economische groei stelde het Ministerie van Economische Zaken in 2004 het Actieplan Bedrijventerreinen 2004-2008 op waarin 
werd gesteld dat Nederland tot 2012 tussen 28.000ha en 32.000ha nieuw (duurzaam) bedrijventerrein nodig zou hebben. Dit kreeg 
vorm in vijftig Topprojecten verspreid over het land, waarbij het ministerie partner is bij 7.000 hectare nieuwe- en 3.500 hectare 
oude terreinen.60 In de Nota Ruimte (2006) werd alles in het werk gesteld om uit het economische dal te komen. Hoewel de meeste 
gemeenten voor de in de nota voorgestelde scenarios van Regional Communities en Strong Europa voldoende bedrijventerrein ter 
beschikking hadden werd toch het hoge groeiscenario van de Transatlantic market gehanteerd, waarin het areaal bedrijventerrein 
met 23% zou moeten toenemen. Het idee was “om ruim te reserveren en naar behoefte uit te voeren”.61 

De Nota Ruimte was tevens de eerste nota zonder nationale regie omdat in een verregaande decentralisatie alle verantwoordelijkheden 
naar provincies en gemeenten werden gedelegeerd (afb. 13). Het belangrijkste begrip in de nota vormde het nationale stedelijke 
netwerk (afb. 14). Men was er van overtuigd dat groei niet meer kon worden gefaciliteerd middels clustering (in de stedelijke 
knooppunten) zoals men dat in de Vierde Nota nog voor ogen had, maar in stedelijke netwerken. Groei was immers sterk verbonden 
aan mobiliteit – als de smeerolie van de netwerksamenleving – en niet alleen stedelijke knooppunten maar ook het web van 
infrastructuur daaromheen moest bij de economie worden betrokken. Deze netwerken zouden functioneren door de samenwerking 
van betrokken gemeenten. Door samenwerking zou er een gedegen afweging ontstaan welke ontwikkeling er binnen het netwerk 
(en dus niet daarbuiten) zou plaatsvinden. Door af te stappen van de relatieve (ruimtelijke) beperktheid van het stedelijk knooppunt 
en over te stappen op het stedelijk netwerk waarbinnen nog voldoende ruimte was voor ontwikkeling, werd economische groei 
gefaciliteerd. In de praktijk leidde dit niet tot een betere afweging met betrekking tot de aanleg van nieuwe terreinen maar vooral 
tot een samenvoeging van afzonderlijke gemeentelijke terreinen, waardoor hele zones ontstonden waarbinnen voldoende groei 
mogelijk was. Deze steeds grotere gebieden, gelegen aan de nieuwe drager (het infrastructurele netwerk van snelwegen) waren 
voornamelijk bereikbaar met de auto.

Het bedrijventerrein dat een steeds talrijkere (en grootschaligere) vorm heeft aangenomen, is aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw een uitgebreid punt van discussie geworden. Veel ongenoegen is er ontstaan over zijn ogenschijnlijke wildgroei en gebrekkige 
ruimtelijke kwaliteit. Vooral aan deze kwaliteit probeert de overheid het een en ander te verbeteren; hiervan is de in 2005 door 
Economische Zaken uitgeschreven ideeënprijsvraag ‘Verbeter de Architectuur van Bedrijventerreinen’ een voorbeeld.62 Hoewel het 
planningsapparaat van de overheid gedurende de twintigste eeuw sterk is uitgebreid, lijkt zij niet in staat geweest bedrijvigheid op 
zodanige wijze te sturen dat verschillende doeleinden (een duurzame inrichting van de ruimte en het faciliteren van de economische 
groei) konden worden verenigd zonder dat er een sterk gefragmenteerde ruimte is ontstaan. Op de oorzaken van deze zogenaamde 
‘verrommeling’ wordt in Hoofdstuk 4. verder ingegaan. 

57  Arnold Koper, ‘De contouren van Pronk’. De Volkskrant, 31 januari 2001.
58  Waar in de groene contouren geen bebouwing mag plaatsvinden en waar in de balansgebieden aanmerkelijk meer kan dan in de groene, maar minder dan de rode  
 contouren. 
59  Koper. De rode contouren waren vooral omstreden: als ze door gemeenten en provincies te krap worden getrokken, sneuvelen in stedelijke gebieden parken en sport 
 velden en  allerlei rommelgebieden voor nieuwe bebouwing. Worden ze te ruim getrokken, dan verdwijnt de rem op bebouwing van het platteland.Om goed te werken,  
 zo meende Pronk aanvankelijk, moeten de rode contouren zekerheid bieden voor twintig, dertig jaar. Projectontwikkelaars en gemeenten zullen dan al hun energie en  
 kapitaal gaan teken in een optimaal gebruik van de bestaande stad. Maar het kabinet  heeft de looptijd van de contouren  beperkt tot 5 jaar, waardoor dit geen effect  
 heeft. 
60  Ministerie van Economische Zaken, Actieplan bedrijventerreinen 2004-2008: samenwerken aan uitvoering (Den Haag: Ministerie van Economische Zaken, 2004), 5.
61  Renes, 40. De behoefte aan nieuw terrein varieerde van 6.000 tot 19.000 hectare tussen de verschillende scenario’s, maar in alle gevallen zou de groei na 2020 afvlak 
 ken en zou er mogelijkerwijs een daling van de vraag optreden. 
62  Schaap, 10. Er is bij de overheid meer bewustzijn ontstaan; zo grepen gemeenten de wijzigingen van de Woningwet aan voor het opstellen van welstandsparagrafen  
 voor bedrijventerreinen (sommige van deze paragrafen zijn zelfs strenger dan die voor woongebieden).
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16. De hoeveelheid ruimte die wordt ingenomen door bedrijventerreinen (2002) is in rood aangegeven
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17. De locatie van een mogelijk snelwegpanorama tussen Groningen en Peize 
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Hoofdstuk 2. Infrastructuur: van mobiliteitsbeginsel tot massamobiliteit

Het mobiliteitsbeginsel
Hoofdstuk 1. verhaalde over de opkomst van de grootschalige industrie en hoe de Rijksoverheid sindsdien heeft geprobeerd 
de bedrijvigheid te sturen en te organiseren. Daarnaast zagen we hoe verschillende ontwikkelingen een verandering in het 
karakter van het bedrijventerrein teweeg brachten. Wanneer we concreet spreken over de lokalisering van bedrijvigheid 
is infrastructuur vanaf het begin dat er grootschalige industrie ontstaat (en zoiets als het bedrijventerrein) van groot 
belang. Door ook dit verhaal in de negentiende eeuw te laten aanvangen, zal zichtbaar worden hoe de verschuivingen in 
transportmiddelen en de daarbij horende infrastructurele dragers ook tot verschuivingen in de lokalisering van bedrijvigheid 
hebben geleid.

Begin negentiende eeuw was er nog geen sprake van het vervoersmiddel waar wij bij infrastructuur en mobiliteit 
automatisch aan denken: de auto. De belangrijkste manier om je te verplaatsen was per voet en daarnaast waren er paard- 
en wagens, de diligence, zeilschepen en trekschuiten.63 Dit betekende dat er wel landwegen waren, maar die waren 
grotendeels onverhard.64 Hoewel het Napoleontische beleid de zeevaart en de handel niet ten goede kwam, betekende 
de inlijving bij het Franse keizerrijk wel de aanleg van een rijkswegennet van drie klassen. Al snel werd echter duidelijk 
dat de infrastructuur van de Nederlanden fors moest worden geoptimaliseerd wilde men de internationale handelspositie 
verbeteren.65 Koning Willem I stond een economie voor ogen waarin export een belangrijke rol speelde en hij kan dan ook 
worden beschouwd als de drijvende kracht achter de rijkskanalen en de (met grind en macadam verharde) rijksstraten die 
tussen 1821 en 1840 werden aangelegd.66 Door de betere begaanbaarheid en verkorting van de reistijd leidde dit tot een 
toename van het aantal postkoetsen (afb. 18).67

Het zou echter tot in twintigste eeuw duren voordat het vrachtvervoer via de weg echt belangrijk zou worden. De 
Nederlanden waren namelijk al voorzien van een zeer uitgebreide, fijnmazige infrastructuur van waterwegen die zich 
bovendien eeuwenlang had bewezen in de internationale handel en waarvan de binnenvaart (trekschepen, vrachtschepen 
en beurtschepen) goed gebruik maakte (afb. 19). Dit netwerk kende wel het karakter van nauwelijks verbonden, regionale 
circuits maar hierbij moet volgens Fremdling het “integrerend vermogen van de kuststrook en de Zuiderzee” niet worden 
onderschat.68 In de context van de grote infrastructurele werken van de overheid werden echter grote verbindende kanalen 
aangelegd en rivieren verdiept. 

Pas vanaf het midden van de negentiende eeuw zou er met de komst van nieuwe vervoersmiddelen als de stoomboot, 
de stoomtrein en stoomtram een omvangrijke verschuiving van vervoersstromen plaatsvinden. Hierin zou de overheid 
een belangrijke rol spelen: na te hebben gewacht op de vrije markt besloot zij met de Spoorwegwet (1860) zelf tot de 
aanleg van een nationaal spoor en vanaf 1872 (Wet op de Locaalspoorlijnen en Tramwegen) zou ook een netwerk van 
stoomtramverbindingen het platteland ontsluiten. Daarnaast was er in de ontsluiting van het land een belangrijke rol 
weggelegd voor ondernemers, mede omdat zij investeerden in nieuwe vervoersmiddelen.69 Binnen het personenvervoer 
verdrong de diligence zo de trekschuit, de stoomboot de diligence en de spoorwegen alle hiervoor genoemde.70 Binnen 
het goederenvervoer werden windenergie en paardenkracht vervangen door stoomkracht waardoor het transport steeds 
grootschaliger, goedkoper, sneller en meer bedrijfszeker werd.71 De wereld werd door deze nieuwe vervoersmiddelen, 
maar ook door telegraaflijnen, dichterbij gebracht. We zouden kunnen spreken van een ‘mobiliteitsbeginsel’; de basis voor 
63  Filarski, 401.
64  Wybren Jorritsma, Wegen en Mobiliteit: een analyse van 19e en 20e eeuwse wegen en het verband met mobiliteit in Nederland (Bachelorscriptie: Rijks  
 Universiteit Groningen, 2009).
 De wegen die verhard aangelegd waren, waren te danken aan afzonderlijke steden die belang hadden bij een verharding,. Desalniettemin waren ook deze  
 wegen alleen geschikt voor kleinschalig en traag verkeer en in het winterseizoen voor goederenvervoer geheel onbegaanbaar.  
65  Deze verbetering was ook noodzakelijk vanuit defensief oogpunt en diende bovendiend de politieke eenwording (door de aansluiting van het achterland 
en  de bevordering van interne handelstromen). 
66  Filarski, 404.
67  Dirk Maarten Ligtemoet, Beleid en planning in de wegenbouw: de relatie tussen beleidsvorming en planning in de geschiedenis van de aanleg en verbete 
 ring van rijkswegen (’s-Gravenhage: Rijkswaterstaat, 1990), 13.
68  Jean Paul Elhorst, Derk Strijker, Jacob Bernard Polak, Het economisch belang van het vervoer: verleden, heden en toekomst (Groningen: Stichting Ruim 
 telijke Economie Groningen, 1999), 15-16.
69  Filarski, 405.
70  Filarski, 404.
71  Filarski, 405. 
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verschillende infrastructurele netwerken was gelegd en daarnaast groeide het bewustzijn van de mogelijkheid tot het snel kunnen 
verplaatsen waardoor vervoer een steeds belangrijker plaats zou innemen.  

Het nieuwe vervoer over land zorgde er echter niet voor dat het vervoer over water werd weggeconcurreerd. Toen dit vervoer rond 
1875 de grens van de capaciteit van de bestaande infrastructuur bereikte, ondernam het Rijk vanaf 1880 pogingen deze achterstand 
weer in te lopen door de waterwegen uit te diepen en te verbreden en bovendien nieuwe kanalen aan te leggen.72 Mede door de 
enorme kosten van het spoor bleef het vervoer van goederen over water goedkoper, zij had bovendien als voordeel dat zij de 
beschikking had over bijna onbeperkte (scheeps)ruimte.73 Dit betekende dat fabrieken voornamelijk aan het water werden geplaatst 
en in mindere mate aan spoorlijnen. Wegverkeer speelde bij de vestiging van bedrijven geen enkele rol.74 Het vervoer over de weg 
nam zelfs af en de Rijksoverheid voerde een beleid van verwaarlozing waardoor de toestand van de wegen eind negentiende eeuw 
rondom slecht te noemen was.75 

Infrastructurele verschuivingen
Het wegverkeer zou in de twintigste eeuw echter een geheel andere positie krijgen. Nadat de eerste automobiel in 1896 in Nederland 
werd geïntroduceerd, kondigde (toenmalig) Tweede Kamerlid C. Lely in 1906 aan dat de auto het vervoersmiddel van de toekomst 
zou worden. Zijn ambitieuze plan om een landelijk wegennet te maken kreeg echter in deze periode nog weinig steun.76 De 
op handen zijnde verschuiving zou aanvangen met een spectaculaire groei van het personenvervoer die het gevolg was van de 
bevolkingsgroei en het stijgen van het welvaartsniveau. Het aanvankelijk snel groeiende tramsysteem zou al even snel plaats 
moeten maken voor de fiets en de autobus.77 Door de ontwikkeling van een ‘stadsauto’ die veelzijdiger in het gebruik was dan de 
eerste ‘sportauto’s’ zou de auto een waar gebruiksobject worden en zou het aantal auto’s na 1919 sterk toenemen.78

Hoewel er door de gevolgen van Eerste Wereldoorlog en het uitbreken van de crisis van de jaren dertig geen geld was voor een 
nationaal wegenplan, was het wel noodzakelijk waar mogelijk het bestaande wegennet te verbeteren. Op deze plekken zouden 
eerst autobussen en later ook personenauto’s concurreren met de spoorwegen. Ter bescherming van de staatsspoorwegen werd de 
concurrentie van het personenvervoer over de weg aan banden gelegd, maar het zou pas in 1954 leiden tot eenzelfde regeling voor 
het goederenvervoer.79 Mede hierdoor verloor het railverkeer al voor 1940 zijn aandeel in deze sector.

De toegenomen motorisering stelde nieuwe eisen aan de infrastructuur en als snel bleken wegen en bruggen veelal te klein en smal, 
en niet geschikt voor het gewicht van de auto’s.  Tegen de toegenomen onveiligheid werden maatregelen genomen, maar de wegen 
zouden pas in de jaren vijftig ook technisch (met asfalt) verbeterd worden. Dit leidde ertoe dat veel wegen tot die tijd ongeschikt 
waren voor zwaar (goederen)verkeer.80 In deze sector bleef de binnenvaart dan ook een belangrijke rol spelen, bovendien werd haar 
positie in de jaren dertig versterkt met de invoering van de scheepsmotor, de daaruit volgende schaalvergroting en de verbeterde 
ontsluiting door de aanleg van nieuwe vaarwegen.81 Deze ontwikkelingen zorgden er echter ook voor dat kleine vaarwegen – waar 
schaalvergroting niet mogelijk was – hun positie verloren aan de vrachtwagen.82 

72  Auke van der Woud, Een nieuwe wereld: het ontstaan van het moderne Nederland (Amsterdam: Bakker, 2006), 272. Deze steeds actievere rol (waarbij van 1860  
 tot 1890 10 tot 20% van de staatsuitgaven werden geïnvesteerd in infrastructuur) zou er ook toe leiden dat Rijksoverheid de volle verantwoordelijkheid zou toeeigenen  
 voor de openbare (water) wegen. 
73  Van der Woud (2006), 234. Eind negentiende eeuw konden spoor en water binnen het sterk verbeterde infrastructurele netwerk als complementair worden beschouwd;  
 hierbij voorzag het spoor in het personen- en het water in het goederenvervoer. 
74  Daarom zijn ook nu nog veel van deze verouderde, verlaten terrein slecht onstloten voor wegverkeer wat herstructurering moeilijk maakt. 
75  Ligtemoet, 14.
76  Ligtemoet, 14. 
77   Filarski,  420. Dit omdat de tram weinig flexibel was en bovendien maar een zeer beperkte snelheid behaalde.  
78  Ligtemoet, 18. 
79  Jac. Verheij,  Wetten voor weg en water (1923-1998): het experiment van de Wet Autovervoer Goederen en de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart en de jaren  
 erna (Delft: Eburon, 2001).
80  Jorritsma, 12. Deze wegen waren voorzien van klinkers (waarmee veel geexperimenteerd werd); vanaf 1923 experimenteerde men ook met deklagen van cementsoor 
 ten en wegdekken van teer, bitumen en asfalt. 
81  Verheij, 11-12.
82  Filarski, 411. 

18. De hoofdweg Den Haag-Rotterdam in de jaren twintig          19. Het druk bevaren Pekelderhoofddiep  rond 1950           20. Het overladen van containers van schip naar vrachtwagen  (jaren zeventig)               21. Een luchtfoto van infrastructuur rond het industriegebied Eemskanaalhaven
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Infrastructurele verbreding 
Na de Tweede Wereldoorlog was de infrastructuur zwaar beschadigd geraakt en was er een groot tekort aan transportmiddelen 
ontstaan. De vervoersbehoefte was echter onverminderd groot. Zo groot dat men vreesde dat er zonder overheidsingrepen 
al snel weer overcapaciteit voor de weg zou ontstaan.83 De binnenvaart groeide ook maar ging er vergeleken met het 
wegvervoer op achteruit, hoewel zij voor het internationale vervoer haar belangrijke positie behield.84 De geschiedenis 
van het beroepsgoederenvervoer over de weg is echter “op alle vlakken een geschiedenis van voortdurende groei”, aldus 
Verheij in Wetten voor water en weg (2001).85 Toch bleef het rijksbeleid er tot 1958 op gericht alleen tegemoet te komen 
aan de eisen die het gemotoriseerde verkeer op dat moment aan de wegen stelde en werd de groei van mobiliteit chronisch 
onderschat.86 

Door het spectaculaire economische herstel van Nederland na 1945 groeiden het autopark en de verkeersintensiteit 
namelijk nog meer dan verwacht.87 De auto was een massagebruiksgoed geworden en nam zo een belangrijke plek in de 
samenleving in. Dit – en de onderschatting van de mobiliteitsgroei - leidde er echter wel toe dat er een sterke achterstand 
in de wegenbouw was ontstaan. Tegelijkertijd zagen bestuurders dat een goed wegennet van groot belang was voor het 
economische leven en zo ontstond er groot maatschappelijk draagvlak om de bestaande infrastructuur sterk uit te breiden. 
Ondanks financieringsproblemen leidde dit in 1965 tot het structuurschema Hoofdwegennet waarin 1200 km te realiseren 
rijksweg wordt gecombineerd met de eerste langere termijnvisie. Een dicht netwerk van verkeerswegen moest de in Tweede 
Nota voorgestelde “gebundelde deconcentratie” ondersteunen. Tangenten van snelwegen kaderden de oude binnensteden 
in en deze structuren zouden de ruggengraat vormen voor nieuwe bedrijven en woongebieden.88 

Het proces van schaalvergroting van de binnenvaart werd in de jaren zestig doorgezet, waarbij ook een kwalitatieve 
en kwantitatieve verbetering werd nagestreefd.89 Zo werd de kleine schipperij gesaneerd en de verouderde vloot 
gemoderniseerd.90 Door de introductie van pallets en containers – waardoor het transport veel betaalbaarder, minder 
tijdrovend en veiliger werd – zou het watervervoer steeds belangrijker worden voor het massavervoer over grote afstand. 
Binnen de bredere context van de toegenomen automatisering werd een internationale standaardisatie doorgevoerd en 
werden schepen en havens naar containers gevormd. Dit alles had grote gevolgen voor de handel over het water en voor 
de vorm van de wereldeconomie. Volgens Marc Levinson in The Box: how the shipping container made the world smaller 
and the world economy bigger (2006) zou globalisering zelfs ondenkbaar zijn zonder containerisatie (afb. 20).91 

De mobiliteitsbeperking; 
In de jaren zeventig die getekend werden door de eerste oliecrisis, autoloze zondagen en het Grenzen aan de Groei-rapport 
van de Club van Rome (1972), kreeg de milieuproblematiek meer aandacht van politici. Er ontstond voor het eerst verzet 
tegen het oprukkende asfalt. Toen er door de recessie sterk bezuinigd moest worden was het Ministerie van Verkeer & 
Waterstaat dan ook het ideale doelwit, en deze bezuinigingen zouden tot in de jaren negentig doorgaan.

Het autopark bleef echter groeien en er was sprake van structurele filevorming. Maar door de groeiende weerstand tegen 
meer wegen zocht men naar andere maatregelen om de capaciteit te vergroten, bijvoorbeeld door verkeerssignalering. In 
het Eerste Structuurplan Verkeer & Vervoer (SVV-1) uit 1979 richtte men zich meer op de mogelijkheden van het openbaar 
vervoer en in het SVV-2 (1988) werd er – naast dat er sterk werd geïnvesteerd in de mainports Rotterdam en Schiphol, 
zelfs buitensporig veel geïnvesteerd in dit openbaar vervoer. De aanleg van nieuwe wegen werd als schrikbeeld neergezet, 
83  Verheij, 253. En daarom voerde men een tonnagestop in.  
84  Verheij, 336.
85  Verheij, 264.
86  Ligtemoet, 25. 
87  Ligtemoet, 43.
88  Jorritsma, 36. Ondanks verwoede pogingen de achterstand in wegenbouw weg te werken bleef de mobiliteit groeien waardoor er sprake bleef van 
 congestie. 
89  Verheij, 275.
90  Verheij, 269-270.
91  Marc Levinson, The box: how the shipping container made the world smaller and the world economy bigger (Princeton NJ: Princeton University Press,  
 2008), 1-2. Volgens Levinson ligt de waarde van de container niet in wat het is, maar hoe het wordt gebruikt. De container vormt het hart van een hoog  
 geautomatiseerd systeem van het verplaatsen van goederen overal over de wereld, met een minimum aan kosten en opstakels. 

18. De hoofdweg Den Haag-Rotterdam in de jaren twintig          19. Het druk bevaren Pekelderhoofddiep  rond 1950           20. Het overladen van containers van schip naar vrachtwagen  (jaren zeventig)               21. Een luchtfoto van infrastructuur rond het industriegebied Eemskanaalhaven
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en alleen zeer beperkte uitbreiding zou worden toegestaan. De clustering van functies rondom stedelijke knooppunten (zoals 
voorgestaan in de Vierde Nota van 1988) waardoor de mobiliteit zou worden beperkt moet ook in deze context van het ombuigen van 
de mobiliteit worden beschouwd. In dit beleid richtte men zich aanvankelijk voornamelijk op de personenauto omdat het zakelijk 
verkeer en het goederenvervoer de ruimte moesten krijgen. In de VINEX (1993) werd echter geprobeerd ook de aan bedrijvigheid 
gerelateerde mobiliteit in te perken door de zogeheten ABC-locaties en idee van het ‘Het bedrijf op de juiste plaats’.92 

De massamobiliteit
De komst van de netwerksamenleving en een neerwaardse economische spiraal bij aan het aanbreken van de twintigste eeuw 
zorgden er echter voor dat men afstapte van het beperken van de mobiliteit. In de Nota Mobiliteit (2005) werd gesteld dat de groei 
van het verkeer en vervoer juist moest worden gefaciliteerd, omdat mobiliteit de smeerolie van de nieuwe samenleving was. De 
veranderingen binnen de samenleving en binnen het bedrijfsleven zorgden voor een groei van de transportsector en een groei van 
het verkeer binnen de verschillende stedelijke netwerken. Het belang van het (snelwegen)netwerk bleek uit het feit dat de C-locaties 
of zichtlocaties aan de snelweg gretig aftrek vonden en uit de introductie van een term als ‘snelwegpanorama’.93 In de twintigste 
eeuw nam de weg de rol van het water over als belangrijkste infrastructuur voor (bulk)vervoer over korte afstanden (minder dan 
100km). Dit is een van de oorzaken voor het feit dat vele bedrijven aan de snelweg vestigden en niet meer aan het water of aan het 
spoor. Ook al zou je uit milieuoverwegingen (Het vervoer over water stoot bijvoorbeeld veel minder CO² uit en ook spoorwegen 
zijn veiliger) willen overstappen, dan zijn het spoor en de binnenvaart vandaag de dag niet meer in staat de bestemming te bereiken. 
Op korte afstanden zal de vrachtauto altijd winnen.94 De geschiedenis lijkt echter aan te tonen dat meer asfalt alleen maar leidt tot 
meer mobiliteit en nu bedrijven ook andere motivaties hebben voor hun vestiging – waarop wordt ingegaan in Deel 2 – worden er 
steeds grotere vraagtekens geplaatst bij de traditionele invulling van infrastructuur. 

92  Verder werden de jaren negentig gekenmerkt door kleinschalige uitbreidingen van het infrastructurele netwerk, of werden er ‘missing links’ toegevoegd. 
93  Dit bleek noodzakelijk omdat men door alle geluidsmuren, bedrijven, kantoren en opslagcomplexen vanaf de snelweg het landschap niet meer kon zien. 
94  Omdat het gebruik van meerdere vervoerswijzen over korte afstand altijd te duur is.

22. De werven langs het Winschoterdiep                                       23. Congestie op de A7 (Leek 2007)
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24. Litho van de aardappelmeelfabriek van W.A. Scholten, in 1866 gebouwd in Stadskanaal 
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Distantiëring & het mobiliteitsbeginsel 
Groningen had begin negentiende eeuw een overwegend agrarisch landschap dat werd ontsloten door een uitgebreid stelsel 
van waterwegen.1 Vanuit het handelscentrum – de stad Groningen – waren de belangrijkste vaarwegen het Hoendiep, het 
Boterdiep, het Damsterdiep en het Winschoterdiep. De kustprovincie nam daarnaast geen regionale (perifere) positie in, 
maar was goed verbonden aan de noordelijke Oostzeehandel. Zoals in Hoofdstuk 1 en 2 vermeld, stond het Rijksbeleid 
in deze periode in het teken van een optimalisering van de infrastructuur en in dit kader werden onder andere de rijksweg 
Groningen-Delfzijl (1821-1840) en de rijkswegen Groningen-Leeuwarden en Groningen-Assen (1841-1850)  aangelegd. 
Ook zorgde het rijk voor spoorwegen zoals de lijn van Harlingen via Groningen naar Nieuweschans (1863-1868) die in 
1872 werd doorgetrokken naar Duitsland. Ook naar het zuiden werd Groningen ontsloten en in 1872 reden er sneltreinen 
naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De lokaalspoorwegen zouden vanaf 1878 tevens voor een ontsluiting van het 
Ommeland zorgen.2 Dit alles zorgde ervoor dat er in de negentiende eeuw ook in de provincie Groningen een zogenaamd 
‘mobiliteitsbeginsel’ ontstond: de basis voor het huidige infrastructurele netwerk werd gelegd en bovendien zou het snel 
kunnen verplaatsen een steeds belangrijkere plek innemen.
 
Naast de komst van stoomkracht, nieuwe transportmiddelen en de aanleg van nieuwe infrastructuur zouden ook andere 
ontwikkelingen, gerelateerd aan de agrarische bedrijvigheid van grote invloed zijn op de Groningse ontwikkeling. Hierbij 
valt te denken aan de toenemende landbouwintensivering3 maar ook de agrarische depressie die vanaf 1880 inzette en er 
toe leidde dat veel boeren diversifiëring moesten toepassen en zich op andere takken dan graan, zoals vlas, suikerbieten, 
aardappelen, kool en bollen gingen richten.4 Deze ontwikkelingen zijn van grote invloed geweest omdat de ontstane 
Groningse industrie sterk gekoppeld was aan het agrarische bedrijf. De geograaf Keuning verdeelde Groningen in Mozaïek 
der Functies (1950) al in drie gebieden die voor de analyse van de ontwikkeling van bedrijvigheid in Groningen enige 
houvast bieden. Het gaat dan om de Groninger weidestreek, het akkerbouwgebied van de Groninger klei en het gebied van 
de veenkoloniale akkerbouw.

In het Zuidwesten bevindt zich de Groninger weidestreek, ook wel bekend als Westerkwartier. De bodemgesteldheid 
van klei en klei-op-veen bepaalde dat er op de natte dalgronden weinig akkerbouw mogelijk was, waardoor men zich 
voornamelijk ging toeleggen op de veehouderij.5 In de context van de opkomende stoomkracht en de toenemende 
schaalvergroting zouden de eerste zuivelfabrieken ontstaan. Producten konden vanaf dat moment ter plekke worden 
vervaardigd waardoor tussenhandel werd omzeild.6 De fabrieken ontstonden in of nabij dorpen, waarbij de aanleg van de 
stoomtram een belangrijke rol kon spelen.7 

Het Gronings akkerbouwgebied, waartoe de streken Hunsingo, Fivelingo en Oldambt kunnen worden gerekend, bestaat 
uit vruchtbare oude en jonge zeekleipolders. In de oude zeekleipolders die worden gekenmerkt door een kleinschalige 
verkaveling en een daarbij passend agrarisch gebruik, verschenen er in de negentiende eeuw veel koren-, pel- en rolmolens. 
Ook ontstonden er vlasfabrieken; het is zeer waarschijnlijk dat de komst van de paardentram van Winsum via Wehe naar 
Ulrum (1897) hierbij een belangrijk rol heeft gespeeld. Op de stad Groningen na (hier bloeiden de suikerfabrieken en 
er is zelfs sprake geweest van een confectieindustrie) is er in dit gebied nooit een noemenswaardige industrie ontstaan 
en behield het gebied haar kleinschalige karakter. De jonge zeekleipolders daarentegen – ingepolderd vanaf zestiende 
1  Een uitzondering werd hierin gevormd door het zuidoostelijk ontginningsgebied. 
2  Een voorbeeld is het Hogelandspoor dat in 1893 werd aangelegd van Sauwerd naar Roodeschool.
3  De landbouwintensivering werd mogelijk gemaakt door een betere afwatering (door middel van een drainagesystemen), door nieuwe werktuigen, land 
 bouwtechnieken en natuurlijk de introductie van kunstmest.. 
4  Filarski, 402. Door de mondiale verbetering van de vervoersmogelijkheden en de liberalisering van de handel moest ook de Nederlandse economie na  
 1850 in toenemende mate op de wereldmarkt concurreren: dit leidde onder andere tot de agrarische crisis die werd veroorzaakt door het vele goedkope  
 graan uit Amerika en Argentinië dat de markt overspoelde. Door de crisis en de groei van de industrie in de steden voelden veel mensen zich gedwongen  
 het platteland te verlaten en naar de steden te trekken. 
5                Ger Blijham, Wind, stoom en stroom; voormalige bedrijvigheid in Groningen sinds 1800 (Groningen: Geschiedeniswinkel RUG, 2001), 32. Door een  
                  verbeterde waterbeheersing en de invoering van kunstmest werd akkerbouw ook op deze bodem mogelijk, maar het uitbreken van de veepest zorgde er pas           
                  echt voor dat vele graslanden werden omgezet naar bouwland.
6 Anoniem, ‘Tabellen en kaarten van het aantal zuivelfabrieken in Nederland’, Zuivelhistorie Nederland. (2009) 1 pars. [online ‘amateur’ archief], geraad 
 pleegd 13 december 2009. Beschikbaar via http://www.zuivelhistorienederland.nl/stat-02-fabrieken.html. In 1895 waren er in de hele provincie 29 fabrie 
 ken, en in 1900 was dit aantal gegroeid naar 50.
7 Blijham, 37. 

Hoofdstuk 3. Groningen
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eeuw – kenmerkten zich door een  rationele verkaveling en grootschalige landbouw. Door deze landbouw zou er aan de 
rand van dit gebied, in de Veenkoloniën, een grootschalige industrie tot stand komen, namelijk die van de strokarton- en 
aardappelmeelfabricage. Het noordelijk zee-kleigebied bevatte naast akkerbouwgronden ook natte gronden die geschikter 
waren als grasland en zo leidde tot veehouderij. Rondom het druk bevaarde Boterdiep zouden de meeste zuivelfabrieken 
ontstaan.8 In dit gebied nam vooral Bedum, dat met de aanleg van de spoorlijn Groningen-Delfzijl (1884) gunstiger gelegen 
kwam (ten koste van Onderdendam) een belangrijke plek in.
Het Damsterdiep speelde een belangrijke rol in het akkerbouwgebied; hier ontstonden zuivelfabrieken en kalkbranderijen, 
maar de belangrijkste industrie die zich hier vestigde kwam voort uit de aanwezige klei die zeer geschikt was voor de 
fabricage van bakstenen. Hoewel steenbakkerijen al veel langer bestonden nam deze industrie in de negentiende eeuw een 
grootschaliger vorm aan.9 Goed onderhouden waterwegen waren een vereiste voor het zware goederenvervoer vanuit de 
steenfabrieken, het is dan ook niet verwonderlijk dat er later vele steenfabrieken aan het waternetwerk van de Veenkoloniën 
werden gebouwd. 
Doordat het Damsterdiep een belangrijke waterweg vormde – en kustvaart in de negentiende eeuw nog een rol van betekenis 
speelde – ontwikkelde zich hier ook scheepsbouw. In Appingedam leidde de concentratie van scheepsbouw, steenbakkerij 
en agrarische bedrijvigheid ook tot andere gerelateerde bedrijven zoals een stoomtimmerfabriek en machinefabrieken wat 
ervoor zorgde dat de stad een bloeiende industriële kern werd.10 
Deze positie verslechterde echter toen door de provincie het Eemskanaal of Groote Kanaal voor de Noord-Europese 
kustvaart werd gebouwd (1866-1867), waardoor het Damsterdiep deels zijn functie verloor en Delfzijl de rol als 
doorvoerhaven overnam en steeds belangrijker zou worden.11 Ook hier ontstonden scheepswerven en toeleveringsbedrijven 
zoals machinefabrieken en smederijen. 

Het gebied van de Veenkoloniale akkerbouw bestaat naast de Veenkoloniën ook voor een deel uit de gemeente Slochteren. 
Al sinds de zeventiende eeuw werden de hoogveengebieden ontgonnen voor de turfwinning waardoor een uitgebreid 
stelsel van kanalen en sloten ontstond. Het Winschoterdiep, het Pekelder Hoofddiep en het Stadskanaal vormden daarin 
de belangrijkste ontsluiting. Het gebied ontwikkelde zich door zijn uitstekende waternetwerk tot een van de vroegste 
industriële gebieden van Nederland: al voor 1850 bepaalden de scheepswerven waar kleine schepen voor de binnenvaart 
werden gebouwd het ruimtelijk beeld van dit gebied.12 Aan het Winschoterdiep (Hoogezand en Waterhuizen) ging men 
zich daarnaast toeleggen op de bouw van kustvaarders en er ontstond grote bedrijvigheid bestaande uit scheepsreparatie, 
toeleveringsbedrijven en allerlei mogelijkheden voor fourage.
De uitgebreide waterinfrastructuur, de beschikbaarheid over voldoende water en de aanwezigheid van turf als brandstof 
zorgde er ook voor dat de aardappelen en stro uit het zeekleilandschap aan de rand in het veenkoloniaal landschap 
konden worden verwerkt in aardappelmeel- en strokartonfabrieken.13 Toen in de loop van de negentiende eeuw echter 
bleek dat ook de veendalgronden met behulp van nieuwe (afvoer)technieken en kunstmest toch zeer geschikt te maken 
waren voor de teelt van boekweit, bonen, knollen en fabrieksaardappelen, zou de industrie van vooral strokarton en 
aardappelmeel sterk toenemen.14 De uitgebreide industrie die zo tot stand kwam trok ook weer nieuwe bedrijvigheid aan 
zoals machinefabrieken en landbouwveredelingsfabrieken.15 Waar ooit de scheepsbouw een belangrijke rol had gespeeld, 
zou nu de nieuwe industrie belangrijk worden. Het belangrijkste centrum voor de aardappelmeelindustrie werd Veendam 
en na het graven van het Ter Apelkanaal (1860) zou ook Ter Apel een belangrijk plek innemen. Oude Pekela werd het 
centrum van de strokartonfabricage, waarbij  de fabrieken zich voornamelijk rond het Pekelder Hoofddiep concentreerden. 
Winschoten, dat letterlijk op de overgang van landschapstypen lag profiteerde van de mogelijkheden die zowel het klei 
als het veen bood. Toen de treinverbinding van Groningen naar Winschoten (1868) en later naar Duitsland gereed kwam, 

8  Al vanaf de aanleg van het Boterdiep in de zeventiende eeuw werden hier zuivelproducten naar Groningen vervoerd.
9  J.J. Meijering, ‘Groninger baksteenindustrie’. Noorderbreedte 14 (1990): 19.  
 Het aantal steenbakkerijen en fabrieken groeide van 29 in 1850 tot 61 in 1880. Het Damsterdiep raakte bezaaid met de steenfabrieken nadat een eerste golf  
 van steenfabrieken voornamelijk aan het Aduarderdiep, Winsumerdiep, en Boterdiep was gevestigd. 
10  Blijham, 23.  
11  Blijham, 25. 
12  Van der Woud, 197.
13  Blijham, 61. De aardappelmeelindustrie is een natte industrie: om een ton aardappelen te verwerken was ongeveer 13m³ water nodig. 
14  Meijering, 19. Dit is ook te danken aan de reeds aanwezige werkgelegenheid in de verveningen en aan de bevolkingsgroei. 
15  Blijham, 48. Uit het gefabriceerde aardappelmeel kon bijvoorbeeld ook moutwijn, spirtijn en azijn worden vervaardigd.

Wegennetwer 1850 en 1879

25. Kaartbeelden van links naar rechts: het wegennetwerk (1850 en 1879), waterwegennetwerk (1800 en 1914) en het spoor-en tramwegennetwerk (1850 en 1915)
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zou de ontwikkeling alleen maar toenemen. Ook de zwaardere industrie, zoals machinefabrieken, chemische fabrieken en 
gasfabrieken zouden er een plaats krijgen. Niet het hele Veenkoloniale gebied werd echter gekenmerkt door de industrie; 
het zuidoostelijk gelegen Westerwolde vormde een groot contrast en kenmerkte zich door zandgronden, bebossing en 
kleinschalige landbouw. 

In de negentiende eeuw vormde zich in Groningen een agrarisch-industrieel complex, waaromheen een schil van bijkomstige 
bedrijvigheid tot stand kwam.16 Dit complex was sterk verbonden aan het agrarische landschap en aan de infrastructuur, 
waarbij de komst nieuwe kanalen, verharde wegen, spoorwegen en tramlijnen een belangrijke rol speelden. Water vormde 
niet langer de enige vestigingslocatie, maar het is onduidelijk in hoeverre de nieuwe infrastructuur daadwerkelijk een 
versterkende of verschuivende werking heeft gehad op de ontwikkeling van bedrijvigheid. Wat echter vaststaat is dat het 
verplaatsen steeds belangrijker werd. Aan het eind van de negentiende eeuw was de provincie Groningen voorzien van 
nieuwe infrastructuur en ‘nieuwe’ aan landbouw gerelateerde industrie. Desalniettemin zou de economische positie van 
de provincie veranderen. Een reden hiervoor is dat het continentale vervoer naar het snelgroeiende Ruhrgebied (over Rijn 
en Maas) de kustvaart voor de Oostzeehandel zou gaan verdringen. En in deze context zou ook de Rijksoverheid kiezen 
voor Amsterdam en Rotterdam als economische zwaartepunten wat het begin betekende van een nieuwe economische 
werkelijkheid voor Nederland en voor Groningen.17

Zonering & infrastructurele verschuivingen 
Deze economische werkelijkheid bestond eruit dat Groningen, na zich primair te hebben ontwikkeld op basis van de lokale 
omstandigheden van het agrarisch-industriële complex,18 steeds meer ingebed zou raken in een nationale en internationale 
context waarin zij een perifere positie kreeg toebedeeld. Een werkelijkheid waarin de kustvaart over de Oost- en 
Noordzeehaar positie verloor aan het continentale (binnenvaart) vervoer in de economische kernzone van de “blauwe-
banaan” (West-Midlands-Ruhrgebied-Milaan en Turijn) waardoor bijvoorbeeld het veenkoloniale akkerbouwgebied haar 
belangrijkste tak van bedrijvigheid – de productie van zeeschepen- bijna geheel zou verliezen.19  

Daarnaast zouden ook (internationale) moderniseringsprocessen grote invloed hebben op het karakter van de bedrijvigheid 
in Groningen en op de infrastructuur. Zo werd de metaal- en chemische industrie in Appingedam, Delfzijl en Winschoten 
uitgebreid, verder gemoderniseerd en vond er een zodanige schaalvergroting plaats dat voor het eerst van ‘industriegebieden’ 
kon worden gesproken. Dezelfde mechaniserings- en schaalvergrotingsprocessen zorgden er in de binnenvaart echter voor 
dat de beeldbepalende kleinschalige scheepsbouw geheel uit de Veenkoloniën zou verdwijnen.20 Hoewel het er even op had 
geleken dat de waterwegen plaats moesten maken voor de nieuwe spoor- en tramlijnen, bleek in de loop van de twintigste 
eeuw dat het juist deze nieuwe vervoersmiddelen waren die zelf voorbij gestreefd zouden worden. Met de komst van de 
auto werden ook in de provincie de wegen aanzienlijk verbeterd en werden er buslijnen opgezet, wat ertoe leidde dat 
zelfs nieuwe tramlijnen, zoals de in 1922 gestarte Marnelijn niet rendabel waren te maken (in 1949 verdwenen). 21  Ook 
de goederen (spoor) lijnen hadden het moeilijk: vele werden al voor de Tweede Wereldoorlog opgeheven. De binnenvaart 
bleef echter belangrijk en de waterinfrastructuur werd verdicht – met bijvoorbeeld het Van Starkenborghkanaal (1938) en 
ook kwalitatief verbeterd om aan de eisen van de steeds groter wordende schepen te kunnen voldoen. Een infrastructurele 
verschuiving was ingezet waardoor het goederenvervoer meer en meer per vrachtwagen zou plaatsvinden, terwijl het 
vervoer per schip in stand werd gehouden.

16  Van der Werf, 27. De kern van dit complex werd gevormd door de boerderij waar suiker, aardappelen en zuivel werden vervaardigd. Deze grondstoffen  
 werden in tal van industrieën gebruikt. Daaromheen vormde zich weer een schil van scheepsvaart, scheepsbouw, metaal, baksteen en confectie industrie. 
17  Van der Woud, 270. Volgens Van der Woud werden de kaarten in 1876 – bij de opening van het Noordzeekanaal- definitief geschud; vanaf dat moment  
  werden Amsterdam en Rotterdam als het handelscentrum van Nederland beschouwd en ook als zodanig door de overheid benaderd. Deze nieuwe economi 
  sche werkelijkheid zorgde voor zwaardere infrastructuur in het westen en dat de investeringen in Delfzijl werden stopgezet. 
18  Van der Werf, 26.  
19  Dré van Marrewijk, et al. Waddenland: het landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzeeregio (Leeuwarden: Noordboek, 2001), 56. 
20  Van der Werf, 91. De scheepswerven die wel bleven bestaan zouden zich technologisch sterk ontwikkelen.
21  De Marnelijn liep van Winsum via Eenrum naar Zoutkamp en was een vervanger van de paardentram op dit traject. 
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Behalve mechaniserings- en schaalvergrotingsprocessen of ontwikkelingen in de vervoerssector waren het ook de nieuwe 
economische werkelijkheid en andere internationale ontwikkelingen (zoals de economische crisis van de jaren dertig, maar ook 
de opkomst van de dienstensector) die ervoor zorgden dat het Groningse agrarisch-industriële complex – waarbinnen weinig 
vernieuwingen tot stand kwamen– van karakter veranderde. Aan de basis van dit complex, de landbouw, ontstond door de verregaande 
mechanisering een grote werkeloosheid. In de verwerkende industrie zelf – zoals vlasfabrieken, aardappel-meelfabrieken en 
strokartonfabrieken- verdwenen veel bedrijven die niet voldoende moderniseerden. Hetzelfde geldt voor de steenindustrie, die 
bijna geheel zou verdwijnen. 22 Niet alleen de technische uitrusting van de bedrijven veranderde, maar ook op het terrein van de 
organisatie van de productie werden grote veranderingen doorgevoerd. Zo werden kleine fabrieken samengevoegd in grotere 
bedrijven, wat de doorbaak van het grootbedrijf betekende. Zo zou het aantal zuivelfabrieken vanaf 1925 gestaag afnemen, wat 
leidde tot grote werkeloosheid in het veeweidegebied.23 

In de context van de nationale economie werd Groningen een regionale concentratie van landbouwindustrieën, die bovendien een 
steeds minder belangrijke positie zouden innemen. Er heerste een hoge werkeloosheid en hierdoor werd ook een migratieproces 
ingang gezet. Hoewel er in een aantal economische clusters (Delfzijl, Winschoten, de stad Groningen) wel andersoortige industrie 
was geconcentreerd (zoals havengerelateerde activiteiten of de chemische sector) ontstonden er in Groningen toch weinig nieuwe 
bedrijfstakken. In 1938 bedroeg het totale nijverheidsinkomen 3,8%, een percentage dat nog altijd hoger was dan dat van Friesland 
en Drenthe samen, maar vergeleken met de westelijke provincies weinig voorstelde.24 Toch werd er in Groningen nooit gepraat over 
de structurele verschraling van de industriële structuur, dit zou pas na de Tweede Wereldoorlog onderwerp van discussie worden. 
Vanaf dat moment zou ook de Rijksoverheid zich gaan bemoeien met de economische situatie van de provincie. 

Spreiding & de infrastructurele verbreding                        
Hier was ook steeds meer noodzaak toe; in de periode van de Wederopbouw nam de economische ontwikkeling van de provincie 
Groningen verder af, steeg de werkeloosheid en was er sprake van toenemende migratie. De provincie stelde in 1951 dan ook 
de Provinciale Welvaart Commissie in die concludeerde dat de aanwezige bedrijvigheid (het agrarisch-industrieel complex) niet 
voldoende zou zijn voor de komende jaren vooral omdat er door de landbouwmechanisering nog meer arbeidsuitstoot te verwachten 
viel.25 De commissie stelde voor in te zetten op de metaalnijverheid (elektrotechniek en de chemische industrie) en dit advies 
werd ter harte genomen. Naast de komst van een nieuwe industrie werden er met behulp van het vele geld dat de Rijksoverheid 
in zijn Industrialisatiebeleid beschikbaar stelde vele nieuwe industrieterreinen aangelegd. Deze terreinen werden veelal aan de 
rand van dorpskernen gebouwd, in de nabijheid van water- of autowegen. Door de vele (rijks)subsidies en stimuleringen zouden 
er toe leiden dat het aantal bedrijfsverplaatsingen ook daadwerkelijk toenam, zo vestigde Philips zich in 1955 in Stadskanaal 
en (Winschoten) wat een enorme impuls voor het gebied betekende. In sommige streken haalde het stimuleringsbeleid echter 
weinig uit; vooral in oost- en west Groningen tekende zich een structurele werkeloosheid af. Gemeenten voelden zich genoodzaakt 
zich te verenigen in industrieschappen als Industrieschap Kanaalstreek (Veenkoloniën)of Industrieschap Oost Groningen die met 
publicaties als  Waarom uw industrie in Oost-Groningen? Daarvoor zijn vele argumenten aan te voeren! (195X) trachtten nieuwe 
bedrijvigheid aan hun landstreken te binden (afb. 27). Helaas zou het argument dat de bevolking ‘industrie-minded’ was en ‘zeer 
vertrouwd met de machinale werkmethoden’ maar in enkele gevallen leiden tot nieuwe impulsen.26 Hoewel er pas met Eerste Nota 
(1960) officieel een ruimtelijk spreidingsbeleid door de overheid werd afgekondigd, werd er in 1959 wederom ingegrepen door 
‘ontwikkelingsgebieden’ aan te wijzen en hierbinnen industrialisatiekernen, zoals Leek en Delfzijl te benoemen.

Met name Delfzijl- waar makkelijk goederen konden worden aan- en afgevoerd- werd sterk gemoderniseerd. Het zou een uitstekende 
locatie voor de chemische industrie zijn en deze positie werd verbeterd door de vondst van een zoutlaag bij Veendam en de 
ontdekking van een aardgasbel bij Slochteren (1959).27 Een geheel andere – maar niet minder belangrijke reden voor de vestiging 
22  Meijering, 20. ). Terwijl er in 1910 nog ongeveer zestig steenfabrieken waren, sloten tussen 1910 en 1920 23 bedrijven de poorten. Een oorzaak hiervan was dat niet- 
 gemechaniseerde bedrijven door de algehele loonstijgingen  niet meer in staat waren mee te concurreren.
23 Anoniem, ‘Tabellen en kaarten van het aantal zuivelfabrieken in Nederland’, Zuivelhistorie Nederland. (2009) 1 pars. [online ‘amateur’ archief], geraadpleegd 13  
 december 2009. Beschikbaar via http://www.zuivelhistorienederland.nl/stat-02-fabrieken.html. 
24 Van der Werf, 77. Friesland kende een nijverheidsinkomen van 2,59% en Drenthe een van 1,26%.  
25 Van der Werf, 77.
26 Industrieschap Oost-Groningen, Waarom uw industrie in Oost-Groningen : daarvoor zijn vele argumenten aan te voeren! (Winschoten: Industrieschap Oost-
 Groningen, 195X).
27 ‘Het Drama van Delfzijl’, Andere Tijden, 21 september 2004. De chemische industrie zou hier ook zou graag willen vestigen omdat het afvalwater – volgens gemeen 

26. Strocartonfabriek de Halm te Hoogkerk, in 1914 opgericht                                                                             28. Voormalige zuivelfabriek te Ezinge, nu bedrijfsverzamelgebouw          29. De strocartonindustrie te Oude Pekela                    30. De structuurschets Noorden des Lands (1967) 

27. Omslag van de publicatie van het Industrieschap Oost-Groningen (195X) 
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van bedrijven was dat het uitermate goedkoop was om een nieuwe fabriek te bouwen. Door de subsidies en goedkope 
leningen kon je in plaats van voor het gebruikelijkere bedrag van 14 miljoen dollar voor 1 miljoen dollar een fabriek 
realiseren.28 In de jaren zestig leidde dit alles er toe dat Delfzijl enorm groeide en verder werd gemoderniseerd. Niet 
alleen Delfzijl, maar de hele provincie stond in het teken van de modernisering: kanalen zoals het Oude Winschoterdiep 
werden gedempt en hiervoor kwamen moderne wegen in de plaats, andere kanalen werden rechtgetrokken of verbreed 
zoals in 1963 het Eemskanaal. Autosnelwegen zoals de A7 werden doorgetrokken en rijkswegen werden omgebouwd naar 
autosnelwegen. De trein bleek in de provincie voor het goederenvervoer nog een belangrijk rol te spelen: in Veendam 
werd een van de grootste inland-(zee)containerterminals niet ontsloten via het water, maar via het spoor. Infrastructurele 
verbredingen zouden ook in Groningen ruimte moeten bieden aan de moderne tijd en vooral: de moderne mobiliteit. 

Niets leek de economische groei nog in de weg te staan en in de publicatie Het Noorden op weg naar 2000: een nieuw 
perspectief (1967) ging men dan ook uit van enorme groeiprognoses. Wederom kwam dit tot uiting in Delfzijl nadat de stad 
in 1966 in de Zeehavennota werd aangewezen als nieuwe diepzeehaven. Bij het transformatieproces (1968-1973) moesten 
hele dorpen verdwijnen voor de aanleg van bedrijfsterreinen en verkeersverbindingen. Terwijl de bouw van Delfzijl nog 
volop bezig was, ontstond er het idee om een haven te bouwen die daarnaast geschikt zou zijn voor grote schepen; in 
Eemshaven zou  plek zijn voor schepen tot 40.000 ton (later tot 70.000 ton) en daarnaast zou de nieuwe haven ruimte 
bieden voor grootschalige activiteiten in de olieraffinage en de basischemie. Uiteindelijk zou er tussen 1963 en 1973 in 
Eemshaven en Delfzijl samen 1200 hectare aan industrieterrein worden aangelegd. Maar ook in de kleinere kernen werden 
in deze periode wederom terreinen aangelegd om in de toekomst in de behoefte te kunnen blijven voorzien. 
Tegelijkertijd verdwenen veel bedrijven die niet opgewassen waren tegen de felle concurrentie. Sommige industrietakken 
waren niet in staat de schaalvergrotingsprocessen bij te houden of raakten verouderd (afb. 31). In vele industrietakken 
zoals de aardappelmeelindustrie, de zuivelindustrie en zelfs de baksteenfabricage bleven er uiteindelijk een of twee grote 
bedrijven over. Ook de strokartonfabricage verdween langzaam geheel uit het landschap door nieuwe ontwikkelingen in 
de verpakkingsindustrie. Veel van deze oude locaties werden in de welvaartsjaren van de jaren zestig direct gevuld met 
nieuwe bedrijven maar de verdwijning van veel fabrieken zorgde er ook voor dat de ontwikkelingsgebieden in Groningen 
hulpbehoevend bleven. In De Nota over de Ontwikkeling van het Noorden des Lands (1968) werd door de rijksoverheid 
dan ook besloten de stimulering voort te zetten wat in 1972 leidde tot de verhuizing van een aantal Rijksdiensten naar de 
provincie (afb. 30).
 
In de jaren zeventig veranderde de situatie echter geheel. Eemshaven, ooit het symbool van de grenzeloze economische 
groei, zou nu verworden tot het symbool van de grenzeloze recessie. In het zelfde jaar dat de haven feestelijk werd geopend 
(1973) viel ook door de eerste oliecrisis de petrochemische industrie geheel weg waardoor bedrijven weg bleven.29 In de 
hele provincie leidde de recessie tot een afname van het aantal bedrijfsverplaatsingen en kwamen bedrijventerreinen leeg 
te staan. In Stadskanaal overweeg men het ooit zo druk bevaren Stadskanaal – symbool van de bloeiende bedrijvigheid - te 
dempen. In de context van overheidsstimulatie en hevige politieke druk verhuisde PTT in 1986 nog naar Groningen, maar dit 
kan worden beschouwd als een laatste stuiptrekking wanneer er eigenlijk al een einde is gekomen aan het spreidingsbeleid 
van de overheid. Die voelde zich door de recessie genoodzaakt zich te richten op de Randstad, die werd beschouwd als 
de economische motor van Nederland. Hoewel Groningen sinds de Tweede Wereldoorlog steeds minder het product was 
geworden van lokale factoren, was de provincie vanaf de jaren tachtig weer op zichzelf aangewezen. 

 telijke notulen – “gemakkelijk geloosd kan worden in de Eems. Lozing in de binnenwateren is niet verantwoord. Lozing in de Eems ontmoet in het alge 
 meen geen bezwaar.” De geschiktheid van Delfzijl leidde tot de vestiging van onder andere de Koninklijke Nederlandse Soda-industrie (1957), een alumi- 
 niumfabriek en een kabelfabriek (1958).
28 ‘Het Drama van Delfzijl’, Andere Tijden, 21 september 2004.
29 Vanuit de overheid ontstond druk op DSM (Staatsmijnen) om zich in Eemshaven te vestigen. Het bedrijf zelf voelde hier echter weinig voor. Doordat het  
 milieuonderzoek van de provincie erg lang op zich liet wachten, zag DSM gelegenheid zich terug te trekken. Infrastructurele ingrepen zoals de verlenging  
 van het Hogelandspoor (1978) naar de passagiershaven zorgden ook niet voor extra impulsen. 

26. Strocartonfabriek de Halm te Hoogkerk, in 1914 opgericht                                                                             28. Voormalige zuivelfabriek te Ezinge, nu bedrijfsverzamelgebouw          29. De strocartonindustrie te Oude Pekela                    30. De structuurschets Noorden des Lands (1967) 
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Clustering & de mobiliteitsbeperking
Toen de Rijksoverheid zich vanaf het eind van de jaren tachtig voornamelijk richtte op de Randstad zou ook de provincie 
Groningen op eigen kracht verder moeten. Terwijl de overheid nog wel geld beschikbaar stelde voor de aanleg van bijvoorbeeld 
nieuwe bedrijfsterreinen, trachtte de provincie met de campagne ”Er gaat niets boven Groningen” (1989) het imago van 
Groningen te verbeteren. Deze campagne werd een succes maar de economie van Groningen – en die van het Noorden - 
bleef achter bij de rest van Nederland. Dit gegeven leidde onder andere tot de oprichting van het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland (1992). Hierin wilden de provincies Drenthe, Groningen en Friesland hun regionale economieën en 
daarmee hun concurrentiepositie binnen Nederland en Europa versterken. Het samenwerkingsverband betekende het begin 
van een langdurig onderhandelingsproces met de rijksoverheid en met de Europese Unie over de verstrekking van extra 
gelden voor de noordelijke periferie. De bedrijfsvestiging bleef echter tegenvallen, in Eemshaven stond er in 1995 één 
patatfabriek en verder waren er 7 kranen, 6 loodsen, 40 windmolens en op een bewuste dag 3 schepen in de haven. En 
verder kilometers braakliggende grond.30 

De voortdurende (hoge) werkeloosheid, de lage arbeidsparticipatie en de achterblijvende ontwikkeling leidde in 1995 tot 
een uitzonderingspositie in de EZ-beleidsnota Ruimte voor Regio’s, waarin het noorden als enige wel zou worden voorzien 
van extra stimulerende regelingen. Het is ook in deze periode (1996-2000) dat - mede door de nationale stimulering voor 
de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen- 10 tot 15% van het totale areaal bedrijventerrein in Groningen wordt aangelegd.31 
In 1996 kreeg de economische stimulering van het noorden een vervolg in de Commissie Langman die moest uitzoeken 
hoe het noorden zijn economie kon versterken. De uitkomst van dit onderzoek was een uitgebreide lijst van maatregelen 
waaronder het concentreren van bedrijvigheden in een aantal kerngebieden (Groningen-Assen-Veendam en Eemshaven-
Delfzijl) en het aanleggen van nieuwe en verbeterde achterlandverbindingen met Duitsland en Randstad. In het kader van 
de mobiliteitsbeperking speelde het openbaar vervoer hierin belangrijke rol en zo werd ook de Zuiderzeelijn weer uit de 
kast gehaald (Die had in een uitgebreid plan van de NS in 1989 – Rail 21 – ook al een rol gespeeld). Voor het geheel van 
ambitieuze plannen zou 10 miljard gulden nodig zijn.

Bovengenoemde Langman-afspraken lagen ten grondslag aan het ruimtelijk-economische ontwikkelingsprogramma voor 
Noord-Nederland van 2000 tot 2006:  Kompas voor het Noorden (1999) (afb. 32). Dit programma werd gedragen door de 
provincies, de Rijksoverheid en de Europese Commissie maar was minder ambitieus dan de Commissie had voorgesteld. 
Het belangrijkste doel hierin was “het wegwerken van het faseverschil’, oftewel de achterstand met de rest van Nederland. 
De economische ontwikkeling zou ruimtelijke geconcentreerd en geclusterd moeten worden in economische kernzones 
(in navolging van de stedelijke knooppunten uit de Vierde Nota uit 1988), die onderling verschillend van karakter zouden 
zijn om een zo groot mogelijke diversiteit te creëren. Zo zou de Eemsdelta het centrum (blijven) vormen van de chemische 
industrie. In de kernzones werd veel geld beschikbaar gesteld voor nieuwe bedrijfsterreinen (en de revitalisering van oude), 
de verbetering van de infrastructuur (vooral de inpassing in (inter)nationale netwerken) en de bouw van distributiecentra. 
Deze agglomeraties van ontwikkeling zouden tot een optimale benutting van transportassen, infrastructuur en het logistieke 
netwerk leiden maar het zou daarnaast ook een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van het buitengebied.32 

30 Herman Staal, ‘Eemshaven is nog steeds niet over het dode punt’. NRC Handelsblad, 13 juni 1995. 
31 Renes, 37.
32 Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Ministerie van Economische Zaken, Koers op Noord: op weg naar pieken: duurzame groei door omschakeling  
 naar een kenniseconomie (Den Haag: Ministerie van Economische Zaken, 2007), 32. De kwaliteit van het stedelijk en het landelijk gebied moest worden  
 versterkt. Door concentratie wordt  een schaaleffect bereikt waarmee transportassen, infrastructuur en logistiek netwerk optimaal benut worden, waardoor  
 tegelijkertijd de ruimtedruk op het landelijk gebied verminderd wordt.  

31. Het verlaten (kleding)fabrieksgebouw van C.E. Grol & zn te Nieuweschans                  32. Het ontwikkelingsprogramma van Het Kompas voor het Noorden (1999)           33. Trimodale terminal (bereikbaar via spoor, weg en water) te Veendam                       34. Een gemengd bedrijventerrein in Groningen



29

Netwerken & de massamobiliteit
Langzaam werd de economische achterstand in Groningen ingelopen, wat met name te danken was aan de toegenomen 
exportoriëntatie van de groeiende chemische, elektrotechnische en voedingsmiddelenindustrie. De verbeterde positie 
van het Noorden en de algemene economische neergang vanaf 2003 leidde er toe dat de Rijksoverheid ertoe besloot 
de ‘achterstandsgebieden’ zoals Groningen niet langer te stimuleren.33 Wel werd er in deze periode alles in het werk 
van de economische groei gesteld, zo werd de aanleg van nieuwe bedrijfsterreinen – veel meer dan de revitalisering 
van oude terreinen- in het Actieplan Bedrijventerreinen 2004-2008 (2004) sterk gestimuleerd.34 Hoe deze verdere groei 
zou moeten worden georganiseerd werd uiteengezet in de Nota Ruimte (2006) en de Nota Mobiliteit (2005) waarin de 
verantwoordelijkheden overheveld werden naar provincies en gemeenten. De groei van bedrijvigheid en mobiliteit 
moest niet langer in clusters (kernzones), maar in nationale stedelijke netwerken – zoals de regio Groningen-Assen- 
worden gefaciliteerd. In deze netwerken – maar ook daarbuiten moesten gemeenten tot samenwerking overgaan zodat 
ruimtebehoeften op elkaar konden worden afgestemd. De groei van mobiliteit moest alle ruimte krijgen, maar dit kwam 
vooral tot uitwerking in de Randstad. In Groningen leidde dit gegeven tot weinig substantiële verschuivingen –de 
ontbrekende schakel naar de Duitse Autobahn A31 werd in 2004 voltooid (mede betaald door Nederlandse overheid en 
bedrijfsleven) maar de Zuiderzeelijn werd in 2007 definitief afgeblazen. 
 
Ondanks alle economische groei bleef de Groninger economie ijdel – voornamelijk omdat het agrarisch-industrieel complex 
nog steeds niet voldoende door andere sectoren was opgevangen terwijl de werkgelegenheid in de landbouw en industrie 
alleen maar bleef afnemen. In het vervolgprogramma van Kompas voor het Noorden voor 2007-2010, Koers Noord, Op 
weg naar Pieken (2007) zou op deze gegevens worden ingespeeld. Het belangrijkste doel was niet langer het wegwerken 
van de achterstand maar de provincies moesten inspelen op hun eigen krachten en zo hun concurrentiepositie verbeteren. 
Groningen zou een brede, hoogwaardige kennisinfrastructuur gaan ontwikkelen en zou daarbij afstand nemen van het 
traditionele agrarisch-industriele complex wat samenhangt met de bredere ontwikkeling naar een netwerk(informatie)
samenleving en een kenniseconomie. Het Sciencepark rond Groningen en zijn universiteit, chemische innovatie, ‘Energy 
Valley’ en de ontwikkeling van (Multi)sensortechnologie maar ook agribusiness, de metaal/scheepsbouw en toerisme zouden 
de speerpunten van de economische ontwikkeling worden. Daarnaast moest het idee van een Noordelijke Ontwikkelingsas 
ervoor zorgen dat het Noorden en in het bijzonder Groningen zou gaan functioneren als schakel tussen de Randstad en 
noord-oost Europa. De hoofd transportassen A28/A37 en A6/A7 in samenhang met noordelijke havenfaciliteiten zouden 
de basis van deze as vormen. 35  

Aan het einde van deze geschiedenis lijkt Groningen zich niet alleen van zijn traditionele bedrijvigheid maar ook van 
opgelegde perifere positie te hebben ontworsteld. En daarmee hebben ook de bedrijventerreinen zich relatief gelijk aan de 
rest van Nederland ontwikkeld. Door samenwerking tussen gemeenten zijn ook in Groningen veel gemeenschappelijke 
terreinen aangelegd zoals Bedrijvenpark Rengers (Slochteren, Groningen, Hoogezand-Sappemeer), Bedrijvenpark Zuid-
Groningen (Vlagtwedde en Stadskanaal), Fivelpoort (Appingedam en Delfzijl en Groningen Seaports), en zelfs hele 
corridors ontstaan zoals Oostboog bij Veendam (Veendam en Menterwolde). Daarnaast is er sprake van een aantal op 
zichzelf staande clusters van voornamelijk zware industrie (Delfzijl en Eemshaven). Zelfs hier kennen de in Hoofdstuk 1. 
geschetste ontwikkelingen, zoals de massamobiliteit, de groei van de transportsector, en het belang van zichtbaarheid en 
representativiteit, hun uitwerking;  na jarenlange stilstand groeit in Eemshaven de ontwikkeling en komen de grenzen van 
de bschikbare investeringslocaties in zicht. Dit niet dankzij de petrochemische industrie maar door de overslag van een 
miljoen goederen per jaar. 36 In Eemshaven kan bovendien alles, hier geldt de hoogste milieucategorie en is de mogelijkheid 
tot groei bijna onbeperkt. Toch kan iets dergelijks ook over de overgrote meerderheid van gemengde bedrijventerreinen 
worden gezegd die er ook op gericht zijn zoveel mogelijk vrijheid voor bedrijven te garanderen.  En deze bedrijven 

33 Dit in navolging van onderzoek van het CPB en de universiteiten van Groningen en Utrecht waarin wordt geconcludeerd dat het geen zin heeft zwakkere  
 regio’s financieel te ondersteunen om meer werkgelegenheid te scheppen.
34  H.E. Gordijn et al. Naar een optimaler ruimtegebruik door bedrijventerreinen: een verkenning van enkele beleidsopties (Den Haag: Planbureau voor 
de Leefomgeving, 2007), 38.  De gemeenten Eemsmond, Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren worden zelfs opgenomen in een landelijke lijst van 25 
gemeenten die in de periode 2002-2007 het meeste areaal aan bedrijventerrein hebben uitgegeven. 
35  Wio Joustra, ‘Het Noorden rekent zich rijk’. De Volkskrant, 2 augustus 2007. 
36  Karin de Mik, ‘Eemshaven ‘een kwestie van lange adem’’. NRC Handelsblad, 12 november 2003. 
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kiezen voor de drager van het economisch netwerk; de snelweg. Niet alleen de functioneel gebonden transportsector 
(zoals vroeger steenfabrieken of aardappelmeelfabrieken verbonden waren aan de waterwegen), maar ook veel footloose 
bedrijven die hun onderligger kwijt zijn en overal kunnen gaan zitten kiezen voor de snelweg vanwege de bereikbaarheid 
voor werknemers en klantbinding middels zichtlocaties. Zowel advocatenkantoren als Ikea vestigen zich in de nabijheid 
van de T-structuur van A7 en A28 rond Groningen, Winschoten en Assen. 

En daarmee is de situatie in de provincie Groningen niet wezenlijk anders dan in de rest van Nederland; in hun 
vestiging zijn veel bedrijven geheel losgekoppeld van de natuurlijke ondergrond van het landschap en kiezen zij voor 
infrastructuur, voor het netwerk. Bij het handelen vanuit een optimale economische bedrijfsvoering past de keuze voor 
een herstructureringslocatie of een kostbare architectuur niet. De planningsindustrie is er daarentegen niet in geslaagd 
deze keuzes en de economische groei daadwerkelijk te structureren. De lokalisering van het bedrijventerrein is vanaf 
het begin bepaald door een beschermende, distantierende opstelling naar de omgeving maar is gelijkmatig gedraaid naar 
een houding die ook vooral groei de ruimte wilde geven. Om het landelijk gebied heeft men de zoneringen uitgebreid tot 
clustering, welke vervolgens is verruild voor gebundelde deconcentratie. Binnen het huidige concept, het netwerk, lijkt 
de groei onbeperkt. Hoewel de lokalisering en de raming van bedrijventerrein altijd een opgave is geweest, is dit niet het 
geval met de ontwerpopgave van de terreinen zelf. “Daar viel geen eer aan te behalen”, aldus projectontwikkelaar Rudy 
Stroink.37 Of dit ook nu nog het geval is zullen we zien in Deel 2 en 3 van dit onderzoek.

37  S. van der Gaag, Vademecum bedrijventerreinen: ontwerponderzoek naar bedrijventerreinen in Nederland (Rotterdam: Uitgeverij 010, 2004), 23.  

35. Het recenlijk aangelegde bedrijvenpark Westpoort ten westen van Groningen
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35. Het recenlijk aangelegde bedrijvenpark Westpoort ten westen van Groningen
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36. De monotone dozen van een bedrijventerrein in Groningen 
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Deel 2
Het bedrijventerrein en het netwerk

Inleiding

“Als we daarentegen blijven netwerken – tussen al die overheidslagen – gaat het ooit zo mooie Nederlandse landschap 
snel teloor,” aldus Egmond & Philipse.1  Niet alleen zijn we aan het begin van de twintigste eeuw – het einde van Deel 
1 - verstrikt geraakt in ruimtelijke netwerken, maar natuurlijk ook – zoals auteurs hierboven opmerken – in bestuurlijke 
netwerken. Met de ruimte in het algemeen, maar ook met het bedrijventerrein zijn namelijk een groot aantal partijen 
gemoeid. Niet alleen is het de plek waar werkgelegenheid gestimuleerd wordt en zodoende de verantwoordelijkheid van 
het Ministerie van Economische Zaken, ook het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
is betrokken bij het bedrijventerrein, waarvan het totale oppervlak naar verwachting 4,2% van de nationale ruimte zal 
innemen in 2012.2 De samenleving heeft een vorm aangenomen waarin iedereen claims op de ruimte stelt, en hiermee is de 
ruimte een plek geworden waar deze verschillende belangen – zoals groei en uitbreiding tegenover de bescherming van het 
landschap –uitgevochten worden. De overheid heeft zich ter doel gesteld dit proces te leiden, maar aan het einde van Deel 
1, het historisch kader,  hebben we een punt bereikt waarin de verrommeling een landelijk thema is geworden. Ondanks alle 
clusterings- en zelfs netwerkdoelstellingen lijkt het landschap gefragmenteerder dan ooit en zijn de bundelingspercentages 
van bedrijvigheid in de periode 2004-2006 zelfs afgenomen.3 Ook in de provincie Groningen is er sprake van verrommeling, 
hoewel de provincie het volgens gedeputeerde Mabel Schalij landelijk nog niet zo slecht doet; “De vraag is dan of je als 
provincie iets laat lopen. Want waarom is je beleid niet effectief?”4 

Deel 2 – Het bedrijventerrein en het netwerk – handelt onder andere over deze vraag. Alle goede bedoelingen ten spijt zijn 
de planologische voornemens in Deel 1 vaak gestrand en daarom kijken we in dit tweede deel naar het bedrijventerrein in de 
context van het netwerk en daarmee samenhangende weerbarstige praktijk. Het netwerk wordt op twee manieren beschouwd: 
als het ‘beperkende’ netwerk van beleid, bestuur en marktprocessen die samen de vorm van het bedrijventerrein bepalen, 
en als het ‘verruimende netwerk’: de veelzijdige mogelijkheden die de huidige netwerksamenleving biedt. In Hoofdstuk 
4, ‘De uitgestrektheid van het beperkende netwerk’, wordt het beperkende netwerk en haar zogenaamde ‘uitgestrektheid’ 
geanalyseerd door te kijken naar de levensloop van een terrein (van de eerste behoefteraming, naar de realisering en 
de eventuele revitalisering) aan de hand van de verschillende betrokken partijen zoals Rijksoverheid, Provincies, en 
marktpartijen. Vooral de gemeenten spelen een belangrijke rol omdat zij verantwoordelijk zijn voor de aanleg van nieuwe 
terreinen, waarbij zij instrumenten als grondpolitiek en grondprijspolitiek, gronduitgiftebeleid, het bestemmingsplan 
(met of zonder beeldkwaliteitsplan), en een ontwerp- en inrichtingsplan met ruimtelijke bepalingen tot hun beschikking 
hebben.5 De gemeenten nemen de nieuwe uitleg (of herstructuringsopgave) op in haar bestemmingsplannen, doen de 
grondaankopen en maken de grond bouwrijp, waarna de kavels op de markt kunnen worden gebracht en kunnen worden 
uitgegeven. Na in Hoofdstuk 4 de beperkingen van de praktijk te hebben geanalyseerd, zullen we in Hoofdstuk 5, ‘De 
veelzijdigheid van het verruimende netwerk’,  kijken naar de verschillende mogelijkheden, de rek, de ruimtelijkheid die 
ook bestaat in de huidige netwerksamenleving. Met name wordt er gekeken naar mogelijke ontwikkelingen bij bedrijven 
zelf; wat zijn de eigenlijke vestigingswensen van bedrijven gezien toekomstige ontwikkelingen en waartoe zijn bedrijven 
bereid?  Is er naast de noodzakelijke bestuurlijke veranderingen ook bij bedrijven de ruimte om tot een alternatief van het 
huidige bedrijventerrein te komen?

1 Klaas van Egmond, Herman Philipse, ‘Verrommeling van Nederland is het gevolg van verrommeld bestuur’. NRC Handelsblad, 29 november 2008.
2 Peter Michiel Schaap, ‘Het bedrijventerrein: een veelkoppig monster’. Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening 87 (2006), 10. In 1995 nam het bedrijventer 
 rein 2% van de ruimte in en in 2006 3,3%. 
3 Janssen, 47. Daarnaast is het aantal bedrijven nabij snelwegafslagen licht gegroeid en ondanks pogingen het openbaar vervoer te verbeteren is het aantal  
 bedrijven dat door het openbaar vervoer wordt ontsloten afgenomen.
4  Karin de Mik, ‘Groningen moet weer mooier; Statenleden willen van burgers voorbeelden lelijke bouwsels horen’. NRC Handelsblad,  7 februari 2008.
5  Van der Gaag, 38. Bovendien is 85% van het areaal aan bouwrijpe grond voor bedrijvigheid in bezit van de gemeenten. 
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37. Alle betrokken partijen op bezoek bij het bouwrijp te maken bedrijventerrein Roodehaan
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Hoofdstuk 4. De uitgestrektheid van het beperkende netwerk

Behoefteraming en planningsopgave
In het eerste stadium van de levensloop van het bedrijventerrein wordt er door de rijksoverheid een behoefteraming opgesteld 
voor de vraag naar ruimte voor economische activiteit. Hiervoor heeft zij de methodiek van de CPB Bedrijfslocatiemonitor 
tot haar beschikking, een model voor langetermijnramingen voor de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen, 
zeehaventerreinen en kantoren. Afhankelijk van het toekomstscenario (in de Nota Ruimte is voor het scenario van de 
Transatlantic Market gekozen dat in 2007 bij herijking is bevestigd) wordt de uiteindelijke behoefte bepaald. Een ander 
overheidsinstrument is de SER-ladder (al in 1999 ingesteld), die op 1 juli 2008 officieel tot beleid is verheven.6 Deze stelt 
dat er bij nieuw gebruik van de ruimte eerst moet worden gekeken of er nog andere ruimte is die al beschikbaar is gesteld, 
of die door herstructurering kan worden vrijgemaakt. Het meervoudig ruimtegebruik heeft sinds de agendering van de 
verrommeling, de samenwerkingsagenda Mooi Nederland (een samenwerkingsverband tussen meerdere overheidslagen 
om de verrommeling van het landschap tegen te gaan) en het in 2009 vastgestelde Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 
(waarin Ministerie voor EZ, VROM, BZ, het IPO – Interprovinciaal Overleg – en VNG – Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, gezamenlijk tot een succesvol, duurzaam en economisch verantwoord bedrijventerreinbeleid willen komen 
dat bijdraagt aan economische en ruimtelijke kwaliteit van Nederland) meer aandacht gekregen, maar ook in dit laatste 
document is de vraag naar nieuw terrein te hoog geraamd (11.015 hectare), aldus  de milieuorganisatie Milieudefensie.7 

De behoefteraming van de Rijksoverheid moet vervolgens door de provincies op regionaal niveau, in Provinciale 
Omgevingsplannen (POP) en structuurvisies worden vertaald.8 De Bedrijfslocatiemonitor wordt hierbij vaak als 
uitgangspunt genomen, hoewel deze hen natuurlijk geen richtlijnen geeft hoe intensiever met de ruimte om te gaan. Veel 
provincies ramen zelfs hoger dan de rijksoverheid.9 Omdat er regionale verschillen mogen bestaan, hebben de provincies 
bij hun ramingen een grote mate van vrijheid. Zo hanteert de provincie Groningen het historische uitgifte model, waarbij 
de gemiddelde uitgifte uit het verleden wordt geëxtrapoleerd. In het verleden is er volgens Louw en Hiethaar (2000) in 
deze provincie ook uitgegaan van een “niet gerechtvaardigde dubbeltelling”, terwijl er in 2000 al genoeg terrein was om 
de vraag tot 2010 op te vangen.10 Net zoals veel provincies (en gemeenten) hanteert Groningen de zogenaamde ‘ijzeren 
voorraad’, een buffervoorraad om de risico’s te verkleinen die onverwachte ontwikkelingen en de lange voorbereidingstijd 
van het realiseren van nieuwe plannen met zich meebrengen.11 In het huidige Provinciale Omgevingsplan (in werking 
getreden op 17 juni 2009) wordt echter vastgesteld dat het huidige aanbod van bijna 1600 hectare ruim voldoende zal zijn 
voor de behoefte die geraamd is op 840 tot 940 hectare.12 De provincie moet ervoor zorgen dat er niet meer, maar ook niet 
minder terrein wordt gerealiseerd dan nodig om de geprognosticeerde vraag op te vangen. Hierbij heeft de provinciale 
bestuurslaag ook een regulerende, controlerende taak, waarvan de uitspraak van de gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, 
Marc Calon, getuigt: “Wij accepteren het niet dat gemeenten elkaar beconcurreren.”13 

Het is echter te gemakkelijk om de zogenaamde concurrentie tussen gemeenten ‘niet te accepteren’.  Dit heeft te maken 
met de nieuwe positie van de gemeente, die tot stand is gekomen door de gemeentelijke decentralisatie en de marktwerking 
in de jaren negentig. In deze periode is het maken van winst op de grond namelijk een ‘gemeentelijke taak’ geworden; 
bij het aanwijzen van grond tot een nieuwe bestemming (het gemeentelijke bestemmingsplan), zoals woningbouw of 
bedrijventerrein, wordt deze grond direct veel meer waard waardoor winst kan worden gemaakt. Op basis van dit principe 
6 Gordijn, 91. 
7 Anoniem, ‘Convenant Bedrijventerreinen stap in de goede richting’, Milieudefensie. (2009) [ nieuwsforum milieuorganisatie], geraadpleegd 27 december  
 2009. Beschikbaar via http://www.milieudefensie.nl/ruimte/nieuws/convenant-bedrijventerreinen-stap-in-de-groede-richting. Milieudefensie becijfert dat  
 er jaarlijks 14% meer ruimte is om aan nieuwe terreinen uit te geven dan er sinds het einde van de jaren zeventig gemiddeld per jaar is uitgegeven. De prik 
 kel om tot herstructurering van bestaande terreinen over te gaan, wordt daarmee weggenomen. 
8 Structuurvisies gelden voor een periode van 10 jaar, dus meestal worden ramingen uitgevoerd voor een zelfde periode. 
9 Gordijn, 89. Behalve de provincie Zeeland raamden alle provincies hoger dan het hoogste scenario van de Global Economy. 
10 Erik Louw, J.F.H. Hiethaar, Ramingen gewogen: een analyse van provinciale behoefteramingen voor bedrijventerreinen (Delft: Delft University Press,  
 2000), 18.
11 Provincie Groningen, Omgevingsverordening Provincie Groningen 2009 (Groningen: Provincie Groningen, 2009), 48. “Om voldoende flexibiliteit  
 in het aanbod van bedrijventerrein te houden hanteren wij nog een ‘ijzeren voorraad’ voor de economische kernzones van 3 tot 5 keer de gemiddelde jaar 
 uitgifte. 
12 Provincie Groningen, Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 (Groningen: Provincie Groningen, 2009), 145. Van deze 1600 hectare zijn ongeveer 400  
 hectare zachte plannen. Het convenant bedrijventerreinen voorziet voor Groningen overigens een lagere behoefte van 598 hectare. 
13 Barbroek, B. ‘Groningen remt bedrijventerreinen’, Binnenlands Bestuur (2009) [site weekblad], geraadpleegd 12 november 2009. Beschikbaar via http:// 
 www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2009/02/groningen-remt-bedrijventerreinen.107423.lynkx
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kiezen gemeenten sneller voor de aanleg van nieuwe terreinen. De SER-ladder wordt wel toegepast, maar hierbij wordt 
vaak alleen gekeken naar het aanbod van bouwrijpe grond op bestaande terreinen, in plaats van de bredere context van 
beschikbare of in de toekomst vrijkomende bedrijfsruimten.14 Door de nieuwe rol die gemeenten moeten spelen (die bijna 
kan worden vergeleken met die van een commercieel bedrijf) is het bovendien noodzakelijk geworden zoveel mogelijk 
bedrijven binnen de eigen gemeentegrenzen aan te trekken; er ontstaat concurrentie omdat iedereen de eigen gemeente 
gezond wil houden. Het bedrijventerrein dient hierbij een economisch belang: bij veel gemeenten heerst nog steeds de 
wensdroom dat een nieuw terrein ook nieuwe werkgelegenheid aantrekt. Het Planbureau voor de Leefomgeving toont in 
het rapport De toekomst van bedrijventerreinen: van uitbreiding naar herstructurering (2009) echter dat de gegenereerde 
economische groei op bedrijventerreinen niet te danken is aan de oprichting van bedrijven of de aantrekking van nieuwe 
bedrijven. Bedrijven verhuizen voornamelijk binnen de eigen gemeentegrenzen: 73% van de bedrijven die zich vestigen 
op het bedrijventerrein komen uit de eigen gemeente, waarvan 43% van een ander bedrijventerrein. Het positieve effect 
van het bedrijventerrein op de economie is er alleen in gelegen dat het voor bedrijven mogelijk is om sneller te groeien 
dan op andere locatietypes. 15

Vanuit de nieuwe gemeentelijke rol is het begrijpelijk waarom gemeenten altijd klaar willen staan met voldoende terreinen. 
Hoewel de economische ambities van een gemeente niet altijd even helder worden verwoord, is de planningsopgave (de 
hoeveelheid terrein) altijd wel concreet uitgewerkt.16 Maar met een dergelijke instelling zullen zij zich minder snel beroepen 
op een marktonderzoek dat specificeert wat een gemeente daadwerkelijk nodig heeft en zullen zij sneller terugvallen op de 
provinciale behoefteraming die de ‘locatiespecifieke omstandigheden’ onvoldoende belicht. Ook de sinds de Nota Ruimte 
(2006) nagestreefde regionale samenwerking tussen gemeenten, bedoeld voor een efficiënter en minder ‘verslindend’ 
ruimtegebruik, sorteert hierbij niet het gewenste effect. De reserveringen in deze visies zijn vaak ruim, de afzonderlijke 
gemeentelijke ambities passen bijna altijd in het regionale programma. Bovendien zijn er geen wettelijke verplichtingen 
of sancties. “Hierdoor is er nauwelijks sprake van afstemming en van regionale prioritering van gemeentelijke plannen”, 
concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving.17 
Een laatste belangrijke reden voor het hanteren van een groter dan noodzakelijk aanbod is er in gelegen dat 
er bij de ontwikkeling van nieuw terrein vele onzekerheden zijn. In de lange gemiddelde tijd tussen de start van de 
bestemmingsplanprocesdures en de eerste uitgifte van de grond (circa 8 jaar) kan van alles gebeuren. Daarom wordt er al 
in de bestemmingsplannen voldoende capaciteit geraamd om in iedere situatie voldoende aanbod aan bouwrijpe grond te 
kunnen garanderen. Bij een tekort snijdt de gemeente zichzelf in de vingers. De hoogleraar Economische Geografie aan 
de Rijks Universiteit Groningen, Piet Pellenbarg, toont echter aan dat, hoewel er inderdaad veel risico’s zijn, toch altijd 
voldoene aanbod is voor zeker twee tot drie jaar.18 Toch worden de strategische ruimtereserveringen uiteindelijk (min of 
meer automatisch) omgezet in de reserveringen van het juridisch bindende bestemmingsplan, waarna het bedrijventerrein 
een feit is.19 

Realisatie en uitgifte
Hoewel zij de laatste jaren een beleid voert waarin de beperking van nieuwe terrein centraal staat, is de Rijksoverheid 
in de fase van de uiteindelijke realisering niet meer daadwerkelijk betrokken. De provincie speelt nog wel een rol: zo 
stelt Groningen in het huidige POP (2009), waar men kiest voor de bescherming van het landschap en de bundeling van 
bedrijvigheid, dat er in principe geen nieuwe bedrijventerreinen komen, dit om de verrommeling tegen te gaan.  Niet langer 
heeft de provincie echter tot taak het controleren van de gemeentelijke bestemmingsplannen, maar sinds de nieuwe Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (2008) moet zij vooraf de regels vaststellen in de zogenaamde omgevingsverordening. De provincie 
Groningen heeft hierin vastgelegd dat de aanleg van nieuwe terreinen (of uitbreiding van bestaande terreinen) buiten de 
economische kernzones alleen in zoekgebieden, én na toepassing van de SER-ladder mogelijk is. Lokale bedrijvigheid 

14  Renes, 91-92. Voor het toepassen van de SER-ladder moet men inzicht verwerven in het potentiële aanbod van de grond, en het potentiéle aanbod op de  
  markt voor bedrijfsruimten; maar dit is vaak niet het geval. 
15  Renes, 66.
16  Renes, 88.
17  Renes, 99.
18  Piet Pellenbarg, ‘Locatie of prestatie? Bedrijventerreinen en vestigingskeuze’. Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening 87 (2006): 28.
19  Renes, 91. 
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mag alleen worden gevestigd in bestaande, vrijkomende gebouwen, zoals oude boerderijen.20 Toch luidt de kritiek dat er 
nog veel te veel nieuwe ruimte wordt geschapen voor de groei van bedrijvigheid. 21 

Niet alleen wordt er chronisch te veel ruimte gecreëerd voor economische groei, ook het beleidsinstrument van de grondprijs 
speelt een belangrijke rol bij de vorm en veelheid van het bedrijventerrein. Een lage grondprijs biedt veel mogelijkheden 
voor bedrijven (een ruimhartig grondbeleid) en hoge grondprijzen leiden juist tot een selectief grondbeleid. Hoewel de 
grondprijzen tussen 1997 en 2006 met 60% zijn gestegen, ligt de grondprijs voor bedrijventerrein veel lager dan voor 
woningbouw, omdat er geen residuele kostprijsberekening (de opbrensten van de grond minus de kosten van het realiseren 
van het vastgoed zoals bouwrijpkosten en bouwkosten) bij de bepaling van de grondprijs wordt toegepast. Dit komt ook 
omdat bedrijfsruimten geen eenduidig vast te stellen marktwaarde hebben.22 Omdat gemeenten zichzelf niet uit de markt 
willen prijzen – door de kosten voor het bedrijfsleven zo laag mogelijk te houden – zijn de grondproductiekosten lang 
het uitgangspunt geweest voor de grondprijzen. Tegenwoordig wordt de prijs veelal comparatief (met buurgemeenten) 
bepaald.23 Door de concurrentie tussen gemeenten zakt de grondprijs echter weer. Naast deze feitelijke lage grondprijs, 
blijft er volgens professor Pellenbarg ook door de gemiddelde voorraad terrein (totstandgekomen door het hanteren van 
een groter aanbod dan noodzakelijk) sprake van een vragersmarkt waarin de grondprijs laag blijft. 24

Deze lage grondprijs heeft een aantal gevolgen. Zo zorgt zij ervoor dat de vraag naar nieuwe terreinen in stand wordt 
gehouden. Bedrijven verhuizen namelijk makkelijker naar nieuwe terreinen, dit is door de lage grondprijs (en doordat de 
grondkosten maar een beperkt deel van de totale investering vormen) goedkoper dan op oude terreinen hun onderkomen 
te onderhouden en aan te passen, waardoor deze verouderde terreinen in onbruik raken en verloederen. Zo wordt een 
hoop ruimte verspild, aldus Pellenbarg. De lage grondprijs zorgt er bovendien voor dat bedrijven meer ruimte nemen 
dan ze eigenlijk nodig hebben – dit om de mogelijkheden van toekomstige uitbreiding direct open te houden -en meer 
ruimte betekent meer onderhoud; om deze kosten zo laag mogelijk te houden wordt er een minimum in openbare ruimte 
geïnvesteerd. Ook het karakter van het bedrijventerrein is door de lage grondprijs veranderd: zij heeft ervoor gezorgd dat 
het soort bedrijven dat zich vestigt op het bedrijventerrein zich geleidelijk heeft verbreed. Ook grote ruimteverbruikers 
zoals bouwmarkten en tuincentra vestigen zich op het bedrijventerrein, en gemeenten gaan graag op deze vraag in.25 

Economische principes – grondprijs en geld-  bepalen niet alleen de veelheid aan bedrijventerreinen, maar ook de vorm 
van het individuele bedrijventerrein. Want hoewel het bedrijventerrein relatief gezien veel ruimte inneemt, wordt het ook 
vandaag lang niet altijd als ontwerpopgave beschouwd. Hoewel er vanaf het begin van de twintigste eeuw steeds meer 
aandacht is voor de vormgeving en de duurzaamheid van het bedrijventerrein, gelden ook na de aanwijzing van nieuw 
terrein vooral economische principes. Er ontstaan spanningen tussen de nieuwe gemeentelijke overheidstaak – namelijk 
“het winstmaken op verstedelijkingsprocessen”26- en de taak van de gemeente als waarborger van de omgevingskwaliteit. 
Het bouwrijp maken van de grond kost namelijk al veel geld, waarna men vaak niet meer bereid is om tevens hoge 
kosten te maken voor een stedenbouwkundige opzet (terwijl de gemeente wel verantwoordelijk is voor infrastructuur 
en andere openbare voorzieningen): niet voor niets zijn watervoorzieningen of ecologische zones vaak het kind van de 
rekening.27 Bovendien hebben groen, water en de openbare ruimte hoge onderhoudskosten die niet noodzakelijk (op 
een bedrijventerrein) zijn, waardoor vaak alleen het allernoodzakelijkst wordt gerealiseerd: “een plak asfalt, inrit en wat 

20  Provincie Groningen, 145. 
21  Carla Alma, ‘Provincie, pas op uw landschap!’.  Noorderbreedte 31, no. 6 (2007): 44-46. Volgens Carla Alma blijft de provincie “bijna ouderwets inzetten  
  op economie als hoofddoelstelling en weigert ze in te zien dat andere waarden, zoals met name landschap, wellicht een groter belang vertegenwoordigen  
  en daarmee een duidelijke visie verdienen. Ook ziet de provincie niet hoe economie en landschap en natuur (en ook cultuur) een verbintenis kunnen vor 
  men. Integraal beleid is op deze terreinen nodig!”
22  Renes, 94. 
23  Renes, 94. 
24  Pellenbarg, 28.  Sinds 1990 schommelt  het aanbod rond de 12.000 ha per jaar. Dit is voldoende voorraad voor de komende 10 jaar. Hiervan is al de helft  
  bouwrijp (wat voldoende is voor vijf jaar). 
25  Door de lagere grondprijs dan in de stad, het (bijna) ontbreken van regelgeving en parkeerproblematiek vestigen zich winkels, kantoren, mengvormen van  
  wonen en werken, etc. op het bedrijventerrein terwijl dat niet hoogst noodzakelijk is vanuit milieuoverwegingen. 
26  N. de Vreeze et al. De logica van de lelijkheid: ontwikkeling van bedrijventerreinen in Noord-Holland (Alkmaar: Stichting Welstandszorg Noord-Holland,  
  2005).
27  Van der Gaag, 35. 
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lantarenpalen.”28 
De gemeente, die optreedt als ontwikkelaar en veel geld en investeringen in een nieuw terrein stopt en deze ook terug moet 
verdienen, is vaak geneigd om het bestemmingsplan zo flexibel mogelijk op te stellen zodat er geen dwingende bepalingen 
aan welke partij dan ook worden opgelegd. Als er wel hogere eisen worden gesteld maar bedrijven laten (hierdoor) lang 
op zich wachten is het vaak zo dat er ook tijdens het proces nog afgeweken wordt van de officiële plandocumenten omdat 
er anders een financiële strop dreigt voor de gemeente.29 Hierdoor worden ondernemers (die een kavel aanschaffen) ook 
in beeldkwaliteitsplannen bijna nooit gevraagd daadwerkelijk te investeren in de architectuur van gebouwen, waardoor 
iedere loods gewoon “alleen maar de simpele uitdrukking is van wat het is: vierkante meters bedrijfsruimte en de vorm die 
daarvoor het meest voor de hand ligt, met hier en daar een verbijzondering door een kantoorgedeelte of een entreepartij”.30 
Ook de Welstandscommissie, die pas aan het einde van dit proces een rol speelt en als taak heeft de ontwerpen te toetsen 
aan de (lage) eisen die de gemeente stelde, is daardoor niet in staat iets aan de daadwerkelijke opzet of architectuur van 
een terrein – De logica van de lelijkheid (2005) zoals een studie van de Stichting Welstandszorg Noord-Holland (WZNH) 
is genoemd- te doen. 

Veroudering en revitalisering 
Hoewel de nieuwe terreinen met minimale middelen worden aangelegd, zijn er toch ook een groot aantal voordelen 
van zo’n terrein te benoemen. Zo hebben zij veelal een betere aansluiting tot de infrastructuur: bijna geen terrein wordt 
tegenwoordig aangelegd zonder een eigen afslag aan de snelweg. De grootschaligheid van de nieuwe terreinen biedt 
bovendien onbelemmerde uitbreidingsmogelijkheden. En de nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen zijn zuiniger in het 
gebruik. Deze technische verbeteringen gecombineerd met de lage grondkosten zorgen ervoor dat bedrijven sneller naar 
nieuwe terreinen verhuizen en verouderde terreinen achterlaten. Deze veroudering kan verschillende vormen aannemen: 
niet alleen ruimtelijke, maar ook technische, economische of maatschappelijke veroudering. Niet voor niets stelt Schuur in 
Veroudering van bedrijventerreinen: een structuur voor herstructurering (2001) dat veroudering “een miltidimenstionaal en 
normatief begrip [is] dat zich niet meetbaar laat maken zonder de interpretatie van dit begrip te beperken”.31 Desalniettemin 
is er wel degelijk sprake van een aanzienlijk areaal aan verouderd bedrijventerrein – het Convenant Bedrijventerreinen 
stelt een herstructureringsopgave van 15.800 hectare in de periode 2009-2020 en mede door de grote van deze opgave 
speelt ook aan het einde van de levensloop van het bedrijventerrein de Rijksoverheid een belangrijke rol. 32 Zij initieerde 
verschillende programma’s om herstructurering op gang te helpen, zoals recentelijk het Taskforce (her)ontwikkeling 
bedrijventerreinen, waar men 400 miljoen uittrekt voor het revitaliseren van 6500 hectare verouderd terrein tot 2013. 
Hiervan gaat 107 miljoen, de Topper-middelen, rechtstreeks naar de provincies die het proces moeten leiden. 

Hoewel er in de twee hogere bestuurslagen veel aandacht is voor de revitalisering en herstructurering van bedrijventerreinen, 
staan de ambities in fel contrast met de (financiële) mogelijkheden van de gemeente. Met het merendeel van de subsidies 
van hogere overheidslagen kan op kleinschalige wijze wel de openbare ruimte worden verbeterd, maar hierbij moet vooral 
worden gedacht aan de aanleg van fietspaden of de verbetering van het groen. Aan zwaardere vormen van herstructurering, 
zoals het verbeteren van het vastgoed, het toevoegen van extra functies of het omvormen van het terrein zijn veel hogere 
kosten verbonden, waardoor men hier ook terughoudender naar is.33 Voor deze structurele verbetering hebben gemeenten 
zelf nauwelijks geld beschikbaar, zoals gezegd is het bijna altijd gemakkelijker en goedkoper nieuwe terreinen aan te 
leggen. Grootschalige herstructuring of revitalisering is namelijk een zeer kostbaar proces. De grondprijzen worden 
echter niet verhoogd om dit te bekostigen34, en ook worden er geen stimulansen gegeven om oudere terreinen efficiënt 
te blijven benutten. Veel gemeenten denken dat het de verantwoordelijkheid is van projectontwikkelaars om grond en 
gebouwen op bestaande terreinen te verwerven, zo toont onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving aan.35  Voor 
28  De Vreeze 
29  De Vreeze
30  De Vreeze
31  Jan Schuur, Veroudering van bedrijventerreinen: een structuur voor herstructurering (S.I. : BLM, 2001), 98.
32  Ministerie van VROM, Ministerie van EZ, IPO, VNG, ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’. EZ [akkoord], geraadpleegd 3 januari 2010. Beschik 
  baar via:   http://www.ez.nl/pv_obj_cache/pv_obj_id_E1FFB19068728DEEC88ED40C0AC35BC527F30C00.
33  Renes, 99.
34  Renes, 98.
35  Renes, 99.
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ontwikkelaars is investeren echter alleen aantrekkelijk als er sprake is van een zodanige (gedeeltelijke) herprofilering 
(bijvoorbeeld een omschakeling naar woningbouw) en/of transformatie dat er voldoende opbrengsten zijn om de kosten 
te dragen. Bij de oudere terreinen die stammen uit de negentiende eeuw (en die zich nog in de stad bevinden) is dit vaker 
het geval omdat zij een commerciële (historische) aantrekkelijkheid hebben-  zo zijn er fabrieken gevuld met horeca 
of culturele functies.36 De tweede en derde generatie-bedrijventerreinen van na de Tweede Wereldoorlog ontbreekt het 
meestal aan die aantrekkelijkheid. Herstructurering is dan ook maar zeer zelden het geval. Niet voor niets wordt in het 
Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 gesteld dat geprobeerd moet worden projectontwikkelaars en beleggers “te 
verleiden tot een actievere rol bij financiering, aanleg en beheer”.37 De risico’s blijven echter groot en als het wel op een 
samenwerkingsverband uitkomt dan zoekt iedereen “in deze onderhandelingen de grenzen op van wat hem goed uitkomt. 
Er zijn geen harde contracten of normen waarop kan worden teruggevallen, en voor zover die er zijn, bijvoorbeeld in het 
bestemmingsplan, kan altijd een ‘verklaring van geen bezwaar’ worden afgegeven als er een voorkeur is om het anders te 
doen.”38 

Het bedrijventerrein en de uitgestrektheid
Na praktijk te hebben geanalyseerd, komen de beperkingen van het ‘beperkende netwerk’ – het bestuursapparaat - aan 
het licht. De gemeenschappelijke noemer van deze beperkingen lijkt de uitgestrektheid te zijn: de letterlijke uitstrekking 
van de problematiek in de ruimte (de verspreiding en hoeveelheid bedrijventerreinen),  maar ook de uitstrekking in tijd, 
kwantiteit en onverantwoordelijkheid. Het begint met stelselmatig te hoge behoefteramingen die wijzen op een mentaliteit 
die is gericht op groei. Dit om alle risico’s uit te sluiten, maar ook vooral om de economische groei niet tot stilstand te 
laten komen. Dit zien we in een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan minister J. Cramer (21 oktober 
2009) waarin zij een aantal voorwaarden stelt voor ondertekening van het Convenant Bedrijventerreinen 2009-2020. “De 
gemeenten merken op dat het zwaartepunt in dit convenant vooral ruimtelijk wordt gelegd, terwijl bedrijventerreinen 
primair ten dienste staan van de economie.” Zij geven aan dat waar het in een lokale of regionale situatie op een keuze 
aankomt, “de doorslag moet liggen bij de economische belangen”.39 Er is sprake van een ‘groeimentaliteit’ en de uitspraak 
uit 1986 “er zal altijd een voorraad moeten zijn” (zie Hoofdstuk 1) is daarmee niet minder actueel geworden. Het wijst 
op het overschot aan een mentaliteit die begin negentiende eeuw nog ontbrak, namelijk die van het tot het uiterste willen 
gaan. 
Het is deze uitgestrektheid die leidt tot het instandhouden van buffers, tot het niet aanhouden van een restrictief grondbeleid 
en de instandhouding van de vraag. Tevens zorgt de traagheid van de verschillende (ambtelijke) processen voor een 
uitgestrektheid in tijd. De moeizaamheid van deze processen, waarbij vele partijen zijn betrokken die allemaal risico’s 
willen uitsluiten zorgen nooit voor een actuele benadering van de problematiek. Om risico’s  in de tijd te voorkomen worden 
overschotten  gehanteerd wat weer tot meer bedrijventerreinen dan nodig leidt. Revitaliserings- en herstructureringsprojecten 
zijn langdurige, gecompliceerde processen waarbij zoveel struikelblokken (omvang, geld en wederom: tijd) zijn dat er 
heel moeilijk iets van de grond komt. Daartegenover staat weer een mentaliteit van het korte-termijn denken en het snelle 
rendement, waarin niemand zich verantwoordelijk voelt om het project tot een goed einde te brengen.40 
De uitgestrektheid van het bestuursapparaat krijgt vorm in de de massiviteit en traagheid van de praktijk, in de verschillende 
belangen en in de uiteindelijke (ruimtelijke) fragmentatie. Door de decentralisering is de overheid opgeknipt geraakt en is 
de complexiteit toegenomen; terwijl er geen verdere samenwerking voor in de plaats is gekomen en ook geen samenhang 
in het (ruimtelijk) beleid. Het provinciale bestuur lijkt de aangewezen partij “om de belangen van de ondergesneeuwde 
landschappelijke schaal te behartigen”, maar tegelijkertijd wordt er gesproken over het afschaffen van juist deze 
overheidslaag. Egmond en Philipse constateren in het NRC Handelsblad dat op deze wijze de collectieve belangen niet 
worden gediend; met de verdamping van verantwoordelijkheden is er alleen een absoluut – acceptabel – minimum over 
gebleven.41 

36  Van der Gaag, 53.
37  Ministerie van VROM, Ministerie van EZ, IPO, VNG
38  De Vreeze
39  Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ‘Brief aan mevrouw Cramer betreffende Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’, VNG. (2009) [brief], geraad 
  pleegd 3 januari 2010. Beschikbaar via http://www.vng.nl/Documenten/vngdocumenten/2009_overig/Kabinet_BARW-U200902135.pdf
40  Van der Gaag. 41.
41  Egmond & Philipse. 



40



41

Nadat in hoofdstuk 4 de bestaande ‘beperkingen’ rondom de totstandkoming van het bedrijventerrein zijn geanalyseerd, 
zal dit laatste hoofdstuk handelen over de mogelijkheden die de huidige situatie ons biedt. Hoewel er in voorgaande 
hoofdstukken grote lijnen in de ontwikkeling zijn geschetst, raakt dit hoofdstuk de actualiteit (en toekomst) op een 
zodanige wijze dat het moeilijk is deze lijn door te zetten. Dit hoofdstuk moet dan ook gelezen worden als een oriëntatie 
op de verspringende,  steeds veranderende, misschien te optimistische, misschien te kortzichtige maar niettemin kansen, 
die er bestaan rondom de vestiging van bedrijven. De verschillende mogelijkheden zullen worden verkend, maar niet 
voordat wordt stilgestaan bij een huidige conservatieve keuzementaliteit en de gerichtheid op bereikbaarheid. Zonder dit 
te onderschatten wordt daarna de weg vrijgemaakt voor de ruimte van de netwerksamenleving (het regionale speelveld) en 
de ruimte die er bestaat binnen bedrijven zelf.

Belang van bereikbaarheid
Zoals in deel 1 ook al naar voren kwam zijn bedrijven bij hun vestiging gebonden aan bepaalde randvoorwaarden; afhankelijk 
van deze voorwaarden bepaalt een bedrijf zijn vestigingslocatie. Zo ontstonden er aardappelmeelfabrieken aan de rand 
van de Veenkolonieën, op de plek waar men de beschikking had over zoet water en een goede ontsluiting, maar ook waar 
men zich dicht bij de grondstoffen van het Groninger akkerbouwgebied bevond. Ook in het verleden richtten bedrijven 
en industrieën zich op het bereiken van een optimale bedrijfsvoering, die sterk afhankelijk was van de gekozen locatie of 
omgevingsinrichting.  De vraag is of deze randvoorwaarden ook vandaag nog bepalend zijn. We hebben gezien dat niet 
langer de waterwegen, maar de snelwegen van groot belang zijn geworden voor het goederenvervoer. De bereikbaarheid 
over snelwegen is voor veel bedrijven dan ook uitermate belangrijk, maar daarnaast spelen ook werkgelegenheid en 
voorraadvorming in een bepaald gebied een belangrijke rol. Aardappelverwerkingsbedrijf Avebe zetelt nog steeds in de 
Veenkolonieën omdat men hier op een schaal kan werken die aantrekkelijk is en een grote kwaliteit heeft. Wel is er maar 
een lage arbeidsmobiliteit. Het bedrijf heeft als eis voor blijvende vestiging de verbetering van de N33 en N34 maar voelt 
verder geen binding met het gebied of met het landschap; “Als we het ergens anders beter kunnen doen, dan gaan we 
dat doen”.42 Een ander bedrijf is Pedro-boat Botenbouw dat zich in de nabijheid van de A7, een provinciale weg en een 
kanaal bevindt. Ook al bevinden ze zich in het perifere Groningen, dat zien ze niet als probleem: “mensen die een flink 
bedrag voor een boot willen betalen zijn ook wel bereid daarvoor een eindje te reizen”. Maar, “we kunnen overal beginnen 
waar je een stuk grond met kanaal treft”.43 Daarnaast krijgt het bedrijf veel aanvragen via internet. Een onderzoek van de 
Kamer van Koophandel naar de locatiewensen van bedrijven uit Noord-Nederland (2001) toont aan dat de belangrijkste 
inrichtingsfactoren nog steeds de interne en externe autobereikbaarheid zijn (snelweglocatie en interne wegenstructuur), 
maar dit wordt gevolgd door ‘de profileringsmogelijkheden’ (de representativiteit van de omgeving en gebouwen en 
aanwezigheid zichtlocties),‘de verkaveling’ en ‘de parkeermogelijkheden’. Opmerkelijk is dat ICT wel van belang is, 
maar zich niet in de top 5 bevindt.44 Ook de belangrijkste factoren om te verhuizen richten zich op  bereikbaarheid, 
uitbreidingsmogelijkheden en representativiteit van zowel gebouw als omgeving. 

Risicomijdend gedrag
De wetenschap die zich onder andere bezighoudt met de vestigingsplaats van bedrijven is de economische geografie. 
Hierbinnen worden grofweg vijf theoretische stromingen aangewezen; de klassieke, neoklassieke, behaviourale, 
institutionele en evolutionaire locatietheorie. Dit zijn uiteraard sterke versimpelingen van de werkelijkheid, zelfs te 
simplistisch om daadwerkelijk toe te passen.45 De klassieke locatietheorie is volgens professor Pellenbarg een algemeen 
model voor het zoeken naar de optimale vestigingsplaats voor een bedrijf op basis van overwegingen met betrekking tot 
in de ruimte variërende kosten en/of opbrengsten.46 De meest recente benadering is echter de evolutionaire theorie; deze 
theorie is vooral bruikbaar omdat deze ingaat op de rol van de veranderde omgeving op de bedrijfsvoering. Doordat de 
huidige economische en maatschappelijke omgeving constant aan verandering onderhevig is, wordt er door gebrek aan 
zekerheid vaak teruggevallen op bestaande kennis en ervaring. De vestigingskeuze kenmerkt zich door conservatief en 

42  Marco in ’t Veldt, ‘Nieuwe pioniers: het geheim van ons succes’. Noorderbreedte 26, no. 1 (2002): 51-53. 
43  In ’t Veldt
44  Ingenieursbureau Oranjewoud, Masterplan bedrijventerreinen Noord-Nederland: hoofdrapport (Heerenveen: Ingenieursbureau Oranjewoud, 2001), 7. 
45  Osinga 15
46  Elhorst, 51. 
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risicomijdend, routinematig gedrag.47 Het is mede daardoor dat bedrijven zich niet alleen vestigen binnen de kernzones, 
maar ook daarbinnen aan de snelweg (of hoofdtransportassen) en op zichtlocaties. Het onderzoek van de Kamer van 
Koophandel naar de wensen van noordelijke ondernemers bevestigt dit. Maar wanneer men zich bewust wordt van deze 
conservatieve keuze, de eigen beperkingen, zullen ook de mogelijkheden zich openen.

Het regionale speelveld
De netwerksamenleving waarin wij opereren kent namelijk een zeer grote veelzijdigheid. Het netwerk zelf kent allerlei 
gezichten: de onzichtbare wirwar van bestuurslagen zoals behandeld in hoofdstuk 4, maar natuurlijk ook het planologische 
concept (stedelijke netwerken, netwerken van snelwegen en infrastructuur), en het netwerk als economische, sociale en 
culturele constructie. Om nog maar te zwijgen van het digitale netwerk (telecommunicatie en internet). Door deze veelheid 
aan netwerken is men vandaag de dag overal en altijd bereikbaar, de mobiliteit lijkt geen grenzen te kennen. Het is zelfs 
zo ver dat er wordt geopperd dat een traditionele vorm van infrastructuur niet meer zal voldoen. In deze beschouwing 
zullen we echter niet ingaan op ontwikkelingen die pas in de verre toekomst realiteit zouden kunnen worden (zoals een 
concurrerend openbaar vervoernetwerk). De sterk verbeterde bereikbaarheid kan voor de vestiging van bedrijven vele 
gevolgen hebben. Professor Fremdling toont in Het economisch belang van vervoer: verleden, heden en toekomst (1999) 
aan dat hoe bepaalde vervoerssystemen lopen niet zo belang is, maar dát ze lopen des te meer.48 Het bovengenoemde 
bedrijf Pedro-Boat toonde dat zij overal kunnen vestigen waar ze maar de beschikking hebben over een stuk kanaal. 
Zou iets dergelijks ook over de algemene vestiging van bedrijven kunnen worden gezegd? Dat het door het uitgebreide 
infrastructurele netwerk – dat over het hele landschap ligt uitgespreid – niet meer uitmaakt waar men zich precies vestigt, 
als het maar verbonden is met het netwerk? In deze context spreekt men ook over een ‘level playing field’, waarin de 
primaire en secundaire vestigingsfactoren over een steeds grotere ruimte gelijk zijn geworden. Door de toename van 
infrastructurele verbindingen zijn er minder transportkostenverschillen tussen plaatsen, en hoewel er het level playing 
field misschien niet overal sprake is van gekwalificeerde arbeidskrachten, zijn de arbeidskosten (cao’s) wel overal gelijk.49 
En daarmee zou heel Europa (zo niet de hele westerse wereld) als een groot stedelijk vestigingsmilieu kunnen worden 
gezien. Maar, zegt de Utrechtse hoogleraar in de economisch geografie Oedzge Atzema, de centralisering van macht gaat 
gewoon door, ondanks alle mooite verhalen over telematica; “De marges voor locatiekeuze worden wel ruimer, maar van 
een voorkeur voor [bijvoorbeeld] het Noorden is geen sprake”.50 Het lijkt daarom zinvoller om het belang van het netwerk 
op een regionaal niveau te beschouwen. Niet alleen het infrastructurele netwerk, maar ook het sociale netwerk – het geheel 
van zakelijke contacten, werknemers – is namelijk van belang bij de bedrijfsvestiging. In deze context blijkt dat bedrijven 
niet kiezen voor een gemeente, maar voor een regio.51 De inbedding in regionale economische en sociale netwerken vormt 
een doorslaggevende succesfactor, aldus Pellenbarg.52 Daarnaast spelen ook ‘zachte factoren’ een steeds belangrijkere rol; 
dit zijn de ‘quality of life factors’ zoals steden, onderwijs en cultuur. 

De wil tot onderscheiden
Naast het feit dat het netwerk de de ruimte lijkt open te breken (waardoor het binnen de regio bijna overal mogelijk wordt 
zich te vestigen) bieden ook andere ontwikkelingen die gepaard gaan met de netwerksamenleving en de kenniseconomie 
nieuwe perspectieven voor bedrijfsvestiging. Deze ontwikkelingen zorgen er namelijk voor dat bepaalde bedrijven niet meer 
gedoemd zijn zich te vestigen in één soort omgeving en op één soort locatie (het bedrijventerrein aan de snelweg), hoewel 
er natuurlijk altijd bepaalde eisen blijven waaraan moet worden voldaan om een bedrijf goed te laten functioneren. Een 
voorbeeld hiervan zijn de hoogwaardige kennisbedrijven die footloose zijn geraakt, maar nog wel aan kennisinfrastructuur 
en communicatievoorzieningen verbonden willen zijn. Dit zijn tevens de bedrijven waar de provincie Groningen op in 
wil zetten; bedrijven die daarnaast behoefte hebben aan een hoogwaardige werk- en omgevingskwaliteit.53 Hier speelt 
representativiteit (en imago) een belangrijke rol, wat tot uiting kan komen in een verbeterde kwaliteit van de omgeving 

47  Osinga, 17. Innovaties kunnen veranderingen in dit routinematig gedrag veroorzaken; welke routines overleven wordt bepaald door de markt. 
48  Elhorst, 33. 
49  Pellenbarg. 26. 
50  Joustra.
51  Schaap, 11. 
52  Pellenbarg, 27.
53  Deze verhoogde aandacht voor de werkomgeving komt ook voort uit het feit dat arbeid duur is geworden.
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(bijvoorbeeld door een hoogwaardige inpassing in het landschap) maar ook in duurzaamheid van gebouwen, gebruik en 
locatie.54 Deze bedrijven hebben de behoefte zich op meerdere niveaus te onderscheiden: op het niveau van de vestiging 
wordt hier alleen de ‘zichtlocatie’ voor geboden. Terwijl hier geldt dat een banalere en kennisarmere vorm van representatie 
nauwelijks denkbaar is. 

Niet alleen in bovengenoemde, hoogwaardige sector geldt de wil tot onderscheiden. De ontwikkelingen die in hoofdstuk 1 
zijn besproken hebben binnen bedrijven namelijk niet tot grotere uniformering, maar juist tot een grotere variatie geleid. De 
‘verdienstelijk’ heeft het karakter van de werkgelegenheid op bedrijventerrein zodanig veranderd dat er minder industrie, 
meer logistiek en steeds meer kleinere bedrijven, eenmanszaken, micro-ondernemingen en consumentendiensten zich 
hier vestigen. Nu ook deze gevarieerde bedrijvigheid zich richt op de vrijheid die het bedrijventerrein biedt, is er een zeer 
grote vraag naar gemengde bedrijventerreinen.55 De studie naar vestigingstendensen binnen de economische geografie 
toont echter aan dat de vestigingswensen per bedrijf sterk uiteen lopen. Hoewel elk bedrijf een zeer specifiek pakket van 
(vestigings)eisen kent, die ook een specifieke vestigingslocatie veronderstelt, komen bedrijven toch terecht op ongeveer 
dezelfde plekken, die allemaal ook nog eens ongeveer dezelfde vorm hebben. Bedrijventerreinen ontwikkelen meer 
en meer gelijkende kwaliteit, terwijl de eisen van bedrijven gevarieerder (en hoger) worden. Daarnaast is er nog een 
ontwikkeling waar de huidige bedrijventerreinen nauwelijks op lijken in te spelen en dat is dat de gemiddelde verblijfsduur 
van een bedrijf afneemt. In de toekomst zal er een steeds snellere, flexibelere wisseling van gebruikers ontstaan, wat ook 
een flexibel ruimtegebruik vereist.56 
We hebben gezien dat de bereikbaarheid, of de dominantie van de snelweg, een zeer belangrijke rol speelt bij de vestiging 
van bedrijven: tegelijkertijd is er sprake van een regioneel speelveld dat meer ruimte biedt, zeker wanneer er vanuit een 
wil tot onderscheiden het routinematig gedrag dat alleen leidt tot middelmatigheid achter ons wordt gelaten. Hiervoor 
biedt het verruimende netwerk zoveel mogelijkheid dat zelfs de uitgestrektheid van het beperkende netwerk (hoofdstuk 4) 
omzeild zou kunnen worden. Dit wil overigens niet zeggen dat ook in het bestuursapparaat van veel routine zou moeten 
worden afgezien door in betrokkenheid keuzes te maken. Het proces van de vestigingsplaatskeuze kent meerdere fasen 
en beslismomenten, waarvan volgens Pellenbarg de laatste de grondprijs is.57 Dit zegt ons dat dit een rekbaar, ruimtelijk 
proces is waar niet alleen de harde economische feitelijkheden tellen: in het laatste deel, Deel 3 zullen de ontwerpers 
zichtbaar moeten maken hoeveel er eigenlijk mogelijk is als er van de gebaande paden – nu al meer dan 100 jaar bewandeld 
– wordt afgeweken. 

54  Zo kunnen materiaalstromen aan elkaar worden gekoppeld (en gezamenlijk afgevoerd), kan energie, grondstoffen en water worden uitgewisseld en kun-
  nen bepaalde utiliteiten en bedrijfsfuncties gezamenlijk worden gebruikt. 
55  Ingenieursbureau Oranjewoud, 6.
56  Pellenbarg 29. Dit moet tot uiting komen in realistische (flexibele), communiceerbare inrichtignseisen en regelarme zones. 
57  Pellenbarg, 27. 
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38. Onderdeel van het kunstwerk ‘Hier begunt de Stad’ van Gerald van der Knaap op bedrijventerrein Westpoort aan de A7 
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Slot: Het verruimende bedrijventerrein

Aan het einde van dit onderzoek en deze stage zullen de verschillende domeinen – van architecten en ontwerpers, archi-
tectuurhistorici en onderzoekers – bij elkaar moeten komen. Dit slot vormt daarom het raakvlak, de ruimte waarin vragen 
moeten worden gesteld. Voor nu kan mijn bijdrage er alleen uit bestaan de inzichten die ik heb verworven tijdens het kijken 
naar de geschiedenis, het heden en de eventuele toekomst van het bedrijventerrein, hier te presenteren. Dit zal echter de 
aanzet vormen voor een laatste, derde deel, waarin de ontwerpers van DAAD een nieuw licht zullen werpen op het concept 
van het bedrijventerrein.

Het bedrijventerrein heeft zich tot een afgescheiden binnenwereld ontwikkeld en heeft nu, in de eenentwintigste eeuw 
een dusdanig verruimde en talrijke vorm aangenomen dat ze wederom met onze buitenwereld in contact is geraakt. Maar 
zonder deze geschiedenis kan het huidige bedrijventerrein niet worden beschouwd, zij is immers het product van ons 
denken en handelen over economische groei en ruimte gedurende de afgelopen honderd jaar. En ondanks de afstand die is 
gecreëerd door distantiering, de afzondering die totstandkwam door zonering, de verdeling over ons land door spreiding 
en de poging tot inperking door clustering, is zij in de huidige netwerksamenleving dichter bij te komen staan dan we mis-
schien zouden willen. 

Niet alleen heeft het bedrijventerrein zich verruimd in de ruimte, ook het daadwerkelijke concept van het bedrijventer-
rein is verruimd geraakt. Zij kan allerlei vormen aannemen en van zoveel functies zijn voorzien dat zij bijna kan worden 
beschouwd als de volgende ‘stedelijke transformatiezone’. Hierbinnen zijn allerlei mogelijkheden, zoals functiemenging 
en flexibeler of duurzamer bouwen. Desalniettemin is het de context van het netwerk in al haar veelzijdigheid die nog de 
meeste ruimte biedt. Want hoewel de uitgetrektheid van het beleid rondom bedrijventerreinen voor beperkingen zorgt (die 
overigens met andere wet- en regelgeving, andere vormen van beheer, het betrekken van de markt, het ontdoen van de 
gemeente uit haar dubbelrol, of een integrale planning verlicht zouden kunnen worden), is het de netwerksamenleving zelf 
(het verruimende netwerk) waar ook op korte termijn oplossingen kunnen worden gevonden. 

Hierbinnen leidt de tendens dat bedrijven zich steeds meer specialiseren, verbijzondering nastreven en zich willen onder-
scheiden tot een contrast met het huidige bedrijventerrein dat eigenlijk altijd gebaseerd is op de grootste algemene deler; 
het bevat altijd een generieke component. Voor een specifieke benadering is nooit noodzaak geweest, maar nu rijst de vraag 
of bedrijven nog wel echt goed bediend worden in hun wensen op het bedrijventerrein. De hypothese luidt dat iedereen 
ongeveer tevreden is met het aanvaardbare minimum, maar dat er ook nooit iemand helemaal tevreden is. Daarbij komt 
nog dat ook wij, de buitenwereld, niet meer tevreden is met de huidige vorm en locatie van het bedrijventerrein. 

De oplossing kan echter nooit de verhulling – een rij bomen – zijn, maar men zou moeten kiezen voor een gevarieerder 
aanbod en individuele oplossingen. Deze benadering begint bij de locatiekeuze; het veelzijdige netwerk biedt geschiktere 
plekken dan alleen het volgende nieuwe stukje weiland. Hoewel het nog altijd het handigst is om op het bedrijventerrein 
te gaan zitten zou het ook een mogelijkheid zijn hier alleen nog écht milieuhinderlijke bedrijven te laten vestigen. Alle 
andere bedrijven zouden in een intelligent locatiebeleid kwaliteit kunnen toevoegen in karakteristieke fabriekshallen, op 
verouderde bedrijventerreinen of op rommelige stadsranden. In sommige gevallen zouden bedrijven terug moeten naar de 
stad, in andere gevallen juist naar ‘de natuur’, want ook hier hoeft bouwen niet schadelijk te zijn. Zo zou er nieuw land-
schap kunnen worden gecreëerd of kan er met een goede inpassing of aanhechting een rijkere en interessantere omgeving 
ontstaan. 

Dat dit niet alleen van waarde is voor de buitenwereld (of voor diegene die nog waarde hecht aan de ruimte) maar ook 
daadwerkelijk voor de binnenwereld van het bedrijfsleven zelf en dat het hier niet gaat om opoffering maar om verbijzon-
dering en onderscheiding, zullen de ontwerpers aantonen in hun creatieve oplossingen. In een goede samenwerking tussen 
ondernemers, beleidsmakers en ontwerpers zal de conservatieve keuze worden weggevaagd, waardoor bereikbaarheid en 
representativiteit invullingen krijgen die meer doelen dienen dan alleen het economische. Niet langer zal het veelkoppige 
monster ons doen benauwen; het zal ‘het verruimende bedrijventerrein’ zijn dat ons weer lucht en ruimte geeft. 
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