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Agglomeratiekracht
Na de val van de muur bleek het
herenigde Berlijn plots alle stedelijke
voorzieningen dubbel te hebben: twee
dierentuinen, twee opera’s, een alte en
een neue Nationalgalerie, twee stadhuizen en maar liefst drie luchthavens.
De stad leefde op een te grote voet en
kwam in geldnood: Arm, aber sexy.
In Nederland beschikt geen enkele
stad over een dubbel voorzieningenaanbod. Sterker nog, geen enkele stad
is zo groot dat ze voor alle denkbare
voorzieningen een klantenkring biedt
en daarmee extra aantrekkelijk is voor
bedrijven, investeerders en mensen.
Als je in Den Haag woont ben je voor de
Thalys en de dichtstbijzijnde dierentuin
op Rotterdam aangewezen. In Rotterdam moet je je voor interlandvoetbal en
een beetje popconcert elders oriënteren. Amsterdammers bezoeken en
masse het Rotterdamse filmfestival en
moeten naar Den Haag om de gouden
koets toe te juichen. Door de korte onderlinge afstanden tussen steden, is het
in Nederland minder problematisch om
van voorzieningen in een andere stad
gebruik te maken. Voor dorpsbewoners
is dat trouwens dagelijkse kost.
Het gebruik maken van de assets en de
massa van buursteden heet borrowed
size. In het polycentrische Nederland,
waar de steden internationaal gezien
weinig gewicht in de schaal leggen,
zou één metropolitaan gebied, eventueel met Vlaanderen/Brussel en het
Ruhrgebied, synergetische krachten los
kunnen maken. Is een metropolitaan
gebied een alternatief voor een echt
grote stad als we borrowed size mogen
meetellen? Of is borrowed size niet
meer dan een zwaktebod, omdat de
Nederlandse planologen in het verle-

den, onder het mom van verdelende
rechtvaardigheid en met concepten als
gebundelde deconcentratie en groeikernen bewust hebben aangestuurd op
kleine steden? Veel mensen beschouwen Nederland inmiddels dan ook als
één grote polycentrische stad. Dumm
gelaufen misschien, maar ze is er nu
eenmaal en het terugdraaien hiervan is
geen realistische optie.
Zef Hemel (Amsterdam Economic
Board) wil de honderd jaar oude traditie
van polycentrisch denken over Nederland, gestoeld op het gedachtegoed van
Ebenezer Howard en Walter Christaller,
bij het oud vuil zetten. Hij hield onlangs een pleidooi in onder andere Vrij
Nederland1 om voortaan op één groot
Amsterdam in te zetten.
Een dergelijk denken over agglomeratiekracht (het belang van steden voor
de economie) kwam het afgelopen
decennium sterk op gang. De OECD
schreef bijvoorbeeld in 20072 dat ‘The
Randstad does not seem to exploit well
the proximity of its four large cities,
and it does not represent an integrated
functional urban system.’ Nederlandse
steden zouden te weinig economische
massa en dichtheid hebben vergeleken
met grote, monocentrische steden
elders. Te weinig om echt van agglomeratievoordelen te profiteren.
Maar kun je eigenlijk sturen op agglomeratiekracht of zijn de aanbevelingen
vanuit het agglomeratiekrachtdiscours
ingrepen die je sowieso al moest doen
als regio? Goede verbindingen moest
je toch al aanleggen. En de roep om
verloederde bedrijventerreinen aan te
pakken bestond ook al langer. En hoezo
arbeidsmarkt op de werkgelegenheid

afstemmen? Rijdt er geen bus dan? Is
het schermen met agglomeratiekracht
louter extra munitie om bestaande
ruimtelijke plannen te onderbouwen?
Roderik Ponds (Atlas voor Gemeenten)
en Otto Raspe (PBL) vinden in ieder
geval dat bij een verdubbeling van de
stedelijke dichtheid de productiviteit 2
tot 10 procent toeneemt.3 Komt nog bij
dat Luís Bettencourt en Geoffrey West
(Santa Fe Institute) in dat kader hebben
aangetoond dat bij een verdubbeling
een stad het metabolisme – bijvoorbeeld het wegennet of het aantal benzinepompen – slechts met 85 procent
toeneemt.4 Er zijn meer schaalvoordelen: per persoon neemt eveneens
het inkomen, het aantal patenten, het
aantal creatieven en de rijkdom met
ongeveer 15 procent toe (maar in gelijke
mate ook de criminaliteit, het verkeer
en het aantal griep- en aidsgevallen!).
Al met al functioneren grote steden dus
efficiënt en hun economische prestaties zijn bovenmatig.
De vraag is of groot zaligmakend is. De
grootste steden in de westerse wereld
staan immers nooit bovenaan op de
diverse global rankings. Opvallend is dat
het juist vaak de kleine steden zijn als
Geneve, Zürich, Düsseldorf, Vancouver
en Amsterdam die als ‘beste steden’
boven komen drijven. Klein, aber sexy? ■
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