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• Nadruk op de gebouwde stad, niet op plannen en ideeën

• Een overzicht in nieuwe, uniforme kaartreeksen

• Aandacht voor steden in heel Nederland, niet alleen in de Randstad

• Vergelijkend overzicht van de ruimtelijke ontwikkeling over de lange

termijn, van hun ontstaan tot nu; padafhankelijkheid

Hoe heeft het stedenpatroon 

zich ontwikkeld en waarom zien 

de Nederlandse steden eruit 

zoals ze eruitzien?







Steden 1000-1400



Wat is er nodig voor een stad?

• medewerking van een locale machthebber

• een groep ondernemende figuren

• een geschikte bouwlocatie 

• goede bereikbaarheid (over water)



‘Route 

binnen 

dunen’







‘Als Hoorn op een bejaarde vrouw lijkt, van wie de vermagerde bekoorlijkheden te veel 

ruimte hebben, wat dan te zeggen van Enkhuizen, dat zichzelf heeft overleefd? De stille 

straten zijn te breed voor de schaarse voorbijgangers en hele wijken zijn verdwenen.’

Bevolkingskrimp 

Hoorn   1622-1812:  40 %           14.139 - 7.418 inwoners

  

Enkhuizen  1622-1840:  76%              20.967 - 4.988 inwoners 

Casestudie: Hoorn en Enkhuizen 

Enkhuizen 1649 1885 

Henry Havard, 1873
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Vogelvlucht van 

het 

Noordzeekanaal, 

1876



‘Blokjeskaart’, 

Tweede Nota 

Ruimtelijke 

Ordening, 1966



2010



Visiekaart Amsterdam 2050

Algemeen

luwe gebieden

gemengde gebieden

centrumgebied

bedrijventerrein

bebouwing buiten de agglomeratie

gemeentegrens Amsterdam

 

Groen en landschap

park en landschapspark

landschap

water

stadsstrand

dijken

Verbindingen

netwerk van stadsstraten en 

stadslanen

lange-lijnen-f etsnetwerk

verbinding stad en landschap

verkleinen barrièrewerking

metro met station

hoogwaardig openbaar vervoer

spoorweg met station

verdeelring A10 met een belangrijke 

functie voor stedelijk verkeer

rijksweg met afrit

veerverbinding

brug over het IJ

indicatie oeververbinding

zoekgebied Passenger Terminal 

Amsterdam

Stedelijke ontwikkeling

luwe stadsbuurt

gemengde stadsbuurt

hoogstedelijke buurt

hoogstedelijk centrum

kleinschalige ontwikkeling en 

transformatie

pilotgebied grootschalige  

intensivering

regionale ontwikkeling rond  

haltes Noord/Zuidlijn

havengebied en industrie

afgestemde ontwikkeling stad en  

haven

havengerelateerde bedrijvigheid 

en logistiek

 Plekken met stedelijke  

betekenis

stationskwartier

kenniskwartier

stedelijk centrum

groen-blauwe hotspot

groen-blauwe kralenketting

centrumgebied

 Energie en duurzaamheid

voorkeursgebied windenergie  

op Amsterdams grondgebied

opslag duurzame energie

circulaire hub

energiehub Hemweg

tegengaan bodemdaling,  

vergroten biodiversiteit






