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VOORAF

Materiële infrastrukturen, zoals landwegen, spoorwegen en waterwegen,
hebben een groot stempel gedrukt op het nederlandse nederzettings- en
verstedelijkingspatroon. Deze stelling kan met behulp van historisch
onderzoek worden onderbouwd. Minder duidelijk is de betekenis van
materiële infrastruktuur voor de toekomstige strukturen van de
gebouwde omgeving. Desalniettemin gaat men in het stedelijk en
ruimtelijk beleid ervan uit dat met behulp van materiële
infrastruktuur gewenste ruimtelijke en stedelijke strukturen tot stand
kunnen worden gebracht. In hoeverre echter materiële infrastruktuur en
afzonderlijke infrastruktuurstelsels ruimtelijk strukturerend werken,
en wat de achtergronden zijn van eventuele strukturerings- en
herstruktureringsprocessen, daarover is voorlopig weinig duidelijkheid.
In deze studie is een verkenning gemaakt van binnen en buitenlandse
literatuur over de relaties tussen materiële infrastruktuur en
ruimtelijke struktuur. Deze relatie is, hoewel ze ten grondslag ligt
aan ruimtelijk en stedelijk beleid, tot op heden nauwelijks
systematisch uitgediept. Dit is ook allesbehalve eenvoudig. Materiële
infrastruktuur is slechts een van de vele faktoren in het ruimtelijke
en stedelijke organisatieproces, waarvan de betekenis moeilijk exakt
is vast stellen. Desondanks is het vanwege de betekenis van het
ruimtestrukturerende effekt van materiële infrastruktuur voor de
ruimtelijke orde van de nederlandse steden en landsdelen noodzakelijk
meer zicht te krijgen op deze problematiek. Een eerste aanzet daartoe
wordt gegeven in deze studie waarin een overzicht gegeven wordt van de
wijzen waarop het probleem van het ruimtestrukturerende effekt van
materiële infrastruktuur is en wordt behandeld.
De auteurs zijn bijzondere dank verschuldigd aan de kommissie die het
werk begeleidde: ir.A.de vries en dr.ir.J.Goedman van de Rijks
Planologische Dienst: Dr.D.Läpple van het Sociologisch Instituut van
de Rijksuniversiteit te Leiden en prof.ir.H.M. Goudappel van de
vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke organisatie van de Technische
Hogeschool Eindhoven. Deze dank geldt ook voor Marlyn Aretz en Mia
Monen-van de Donk die het typewerk verzorgde.
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING EN PROijLEEKSTELLING
Grote infrastruktuurwerken zijn "van doorslaggevend belang om een voor
ogen staande ruimtelijke konceptie -bijvoorbeeld de inrichting van
stedelijke en landelijke gebieden- tot stand te brengen". (Ministerie
VRO, 1973/4, Oriënteringsnota, p. 10).
De essentie van deze zeer direkte formulering komt in vele teksten die
betrekking hebben op het ruimtelijke ordeningsbeleid terug.
(Machielse, 1983).
Tot deze grote infrastrukturele werken worden in het nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid gerekend:
- de waterstaatkundige werken, zoals de Zuiderzeewerken, de Delta werken, kustverdedigings- en waterkeringswerken;
- de werken van openbare nutsbedrijven, zoals die ten behoeve van de
drinkwatervoorziening, de energievoorziening, de afvalverwerking en
verder de

landi~chtingswerken

en de militaire oefenterreinen;

- de openbare kommunikatiestelsels, zoals de netten van land-, spoor-en waterwegen, de havens, vliegvelden en buisleidingen.
De stelligheid van het openingscitaat laat onverlet dat het om een
zeer komplexe problematiek gaat.
Er is sprake van vragen die betrekking hebben op de behoefte aan dergelijke werken, de technische kwaliteiten ervan, het direkte ruimtebeslag en de indirekte gevolgen voor de ruimtelijke struktuur. Deze projekten leggen een groot beslag op de financiële mogelijkheden van een
land en beïnvloeden de ontwikkeling van de ekonomische konjunktuur en
struktuur.
Tot slot vormt de wijze waarop deze effekten onderwerp kunnen zijn van
een overheidsbeleid gericht op het realiseren van specifieke doelstellingen een probleemveld apart.
Algemeen wordt aangenomen dat er innige relatie bestaat tussen de naoorlogse ekonomische expansie en de sterke toename van de materiële
infrastruktuur.
ondersteund door "ontwikkelingstheorieën" en theorieën van "public
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goeds" heeft de overheid daarop ingespeeld door een sterke uitbreiding
van haar aktiviteiten met betrekking tot de produktie en het beheer
van materiële infrastruktuur: grote havenuitbreidingen, het Rijkswegennet, de aanleg en verbetering van vaarwegen met hoge kapaciteiten, de uitbreiding van Schiphol, buisleidingen, tal van bruggen en
andere projekten zijn daarvan het resultaat.
In de relatie tussen infrastruktuur en ruimtelijk beleid is duidelijk
een ontwikkeling te zien. Het ruimtelijk ordeningsbeleid is sinds het
verschijnen van de nota 'Het Westen des Lands en overig Nederland'
sterk gericht geweest op een betere spreiding van bevolking en
ekonomische aktiviteiten over het land. Het ontsluiten van regio's en
steden door een expansieve infrastruktuurpolitiek vormde daarbij een
belangrijk instrument. Er ontstond een relatief dicht net van infrastruktuur over het gehele land. Het infrastruktuurbeleid paste in een
ruimtelijke ordeningsbeleid gericht op het scheppen van een zo groot
mogelijke regionale gelijkheid in leef- en werkomstandigheden.
De laatste jaren heeft zich geleidelijk aan een verschuiving in deze
doelstelling voorgedaan: van "regionale spreiding naar regionale differentiatie". (Van der Hoef. 1983). Niet de gelijkheid tussen regio's
maar de specifieke ontwikkelingsmogelijkheden van de afzonderlijke
steden en regio's zijn op de voorgrond komen staan.
Infrastruktuurbeleid krijgt daarmee, in plaats van het tot stand brengen van gelijkheid in werk- en leefomstandigheden. meer het karakter
van de ondersteuning van een ruimtelijk gepolariseerde ontwikkeling.
De betekenis van infrastruktuur in het ruimtelijke ordeningsbeleid is
veranderd; de opvatting dat infrastruktuur een belangrijk middel kan
zijn bij het nastreven van ruimtelijke beleidskoncepties blijft echter
dezelfde. In de Structuurschets Stedelijke Gebieden 1983 lezen we: "de
regering beschouwt de realisering van verkeers- en vervoersvoorzieningen als een belangrijk instrument voor de uitvoering van het
( ••• )geformuleerd beleid". (Ministerie VROM, 1983)
De recente daling van overheidsinvesteringen in infrastruktuur impliceert een grotere nadruk op de verhoging van de doelmatigheid, versobering en flexibiliteit van het overheidsbeleid.
In het jaarverslag van de Rijks Planologische Dienst over 1982 wordt
-6-

dat -in een bredere kontext dan alleen de infrastruktuurproblematiek- nog eens onderstreept: "De beperkte financiële mogelijkheden
spelen in de toekomst een steeds belangrijker rol bij de ruimtelijke
inrichting van ons land. Op veel gebieden wordt gezocht naar goedkopere en toch goede oplossingen". Daarnaast richt het beleid zich
meer en meer op de intensivering in plaats van de uitbreiding van het
bestaande.
Tegen deze achtergrond is de beantwoording van de vraag naar de mogelijkheden tot sturing van de ruimtelijke ontwikkeling via materiële
infrastruktuur relevant.
Hieraan voorafgaande dient inzicht te worden verkregen in de direkte,
maar meer nog, de indirekte effekten van infrastruktuur op de ruimtelijke ontwikkeling. Een eerste stap in deze richting vormt een systematische verkenning van de literatuur en het onderzoek terzake. Dit is
dan ook het onderwerp van deze studie. centraal in dit onderzoek staat
de vraag: op welke wijze wordt in de binnen- en buitenlandse literatuur invulling gegeven aan het begrip 'strukturerend effekt' van
infrastruktuur?
Met name zal daarbij gelet worden op studies die zich richten op de
indirekte ruimtelijke effekten van materiële infrastruktuur, alsmede
op de relaties tussen planologiese koncepties en infrastruktuur. De
literatuurverkenning heeft tot doel een 'state of the art' van de
theorievorming te geven en aanzetten te formuleren voor verder onderzoek.
In het volgend hoofdstuk wordt de probleemstelling in een operationele
zin uitgewerkt. De hoofdstukken 3 tot en met 8 bevatten verkenningen
van de indirekte ruimtelijke effekten van (de uitbouw van) delen van
de materiële infrastruktuur, landwegen, spoorwegen, vaarwegen, buisleidingen. telekommunikatie en zee- en luchthavens.
In hoofdstuk 9 worden de konklusies en aanzetten voor verder onderzoek
geformuleerd. De studie wordt afgesloten met een uitgebreide bibliografie.
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HOOFDSTUK 2
DE STRUKTUUR VAN HET ONDERZOEK

In zeer veel onderzoeken wordt op enigerlei wijze aandacht besteed aan
elementen die met de vraagstelling van dit onderzoek zijn verbonden.
Eensluidende stellingnamen en methoden zijn daaruit nauwelijks te
halen. De verkenning van de literatuur in deze is een zeer komplexe
aangelegenheid. oe volgende faktoren spelen daarbij een rol:
- De effekten van de materiële infrastruktuur op de ruimtelijke struktuur verschillen per type infrastruktuur: de uitbouw van het verkeerswegennet heeft geheel andere effekten dan dat van het telekommunikatienetwerk.
- Voor ieder van de delen van de infrastruktuur geldt dat de effekten
op de ruimtelijke struktuur verschillen naar de mate van ontwikkeling van de ekonomische struktuur: de ontsluiting van een relatief
achtergebleven regio door de aanleg van auto- en spoorwegen heeft in
de betreffende regio andersoortige gevolgen dan de aanleg van
gelijksoortige verbindingen in een reeds sterk ontwikkelde regio.
- Per type infrastruktuur verschillen de effekten ook per ontwikkelingsfase van het betreffende systeem zèlf: in haar introduktieperiode drukten de spoorwegen een belangrijke stempel op de ruimtelijke struktuur van de industriële ontwikkeling. In latere fasen
-als het net van spoorwegen algemener is geworden en andere systemen
konkurrerend blijken- is dat veel minder het geval.
- Tot slot verschillen de effekten ook per schaalnivo: de aanleg van
een autoweg kan op regionaal nivo voor wat betreft de verbetering
van de ontsluiting en op basis daarvan voor de verandering van lokatiegedrag weinig gevolgen hebben, op lokaal nivo kunnen dan toch
aanzienlijke verschuivingen in de ruimtelijke struktuur optreden.
Een verkenning van de literatuur wordt bovendien bemoeilijkt door de
grote wetenschapstheoretische en onderzoekstechnische verschillen.
zo is er geen éénduidig ruimtebegrip. In een aantal gevallen wordt het
ruimtebegrip gereduceerd tot moeite die getroost moet worden -uitgedrukt in tijd en/of geld- om een bepaalde afstand te overbruggen.
In andere gevallen is de ruimte de konkreet waarneembare, morfologische ruimte.
Toch is het theoretisch en zeker beleidsmatig interessant om de vraag
-8-

naar de mogelijkheden tot sturing van de ruimtelijke orde via gebruik
maken van de indirekte ruimtelijke effekten van materiële infrastruktuur te stellen. En om die vraag te kunnen beantwoorden dient inzicht
verkregen te worden in de problematiek van de relaties tussen materiële infrastruktuur en ruimtelijke struktuur.
Met erkenning van de zeer verschillende en vaak zelfs tegenstrijdige
uitgangspunten, ruimtebegrippen, divesiteit van de objektbepaling, de
veelsoortigheid van effekten van materiële infrastruktuur, is in het
onderzoek een methodiek van verkenning gehanteerd die het mogelijk
heeft gemaakt de aandacht te richten op de materiële infrastruktuur,
die verbonden is met het transport van personen, goederen en informatie. Dit houdt in, dat bijvoorbeeld geen aandacht is besteed aan aangeschakelde materiële voorzieningen rond (openbare) transport en kommunikatiestelsels. Zo wordt wel het railtransportstelsel onderzocht,
maar niet het voorzieningenstelsel verbonden aan dat railtransport.
van deze materiële infrastruktuur zijn bovendien hoofdzakelijk de
indirekte ruimtelijke effekten in beschouwing genomen.
Met betrekking tot de ruimtestrukturerende werking van transportinfrastruktuur gaat de aandacht allereerst uit naar het binnenlandse transport: via de landwegen, spoorwegen, inklusief de binnenscheepvaart,
buisleidingen en telekommunikatie.
Het elektriciteitstransport neemt vanwege de hoge graad van veralgemening van deze voorziening een wat aparte plaats in. In het onderzoek
is hieraan geen aandacht besteed.
De bijzondere betekenis van de (internationale) lucht- en zeehavens
ligt in hun inbedding in de overige netwerken en in hun specifieke
vormen van ruimtestrukturering
wanneer we spreken van de indirekte effekten van materiële infrastruk-turen op de 'ruimte', hebben we het over de veranderingen in en aanpassingen van transportrelaties tussen maatschappelijke aktoren en
daarmee van een maatschappij-ruimte-tijd systeem. (MRT-systeem)
Uit dat MRT-systeem isoleren we drie gebieden (een praktische keuze op
basis van de vraagstelling) nl. Produktie, Bevolking, en Milieu. (Deze
keuze is gebaseerd op het aktiviteitenbeginsel van Chapin (1914).)
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2.1. Aandachtsvelden
Zoals aangegeven hebben we een drietal aandachtsvelden met de daarbij
behorende relatie onderscheiden. Deze aandachtsvelden hebben we als
volgt omschreven:
'Produktie' staat voor kommercieel gerichte aktiviteiten zowel in de
primaire en sekundaire sektor (landbouw en industrie) als
in de dienstverlening (tertiair/kwartair).
'Bevolking' staat voor aktiviteiten gericht op wonen, werken, rekreeren en het gebruik maken van niet-kommerciële instellingen op het gebied van welzijn, overheidsdiensten etc.
'Milieu'

heeft betrekking op de fysieke omgeving voor maatschappelijke aktiviteiten en de daartussen aanwezige relaties.

Het moge duidelijk zijn dat de gebieden 'produktie' en 'bevolking' in
het kader van het transportvraagstuk niet te scheiden zijn; wel kunnen
ze worden onderscheiden. Bij de benadering van het transportvraagstuk
via het aandachtsveld 'produktie' ligt de nadruk op de logika vanuit
het bedrijf (kenmerken, doelstellingen e.d.). Bij de benaderingen via
'bevolking' ligt de nadruk op de eisen, belangen, doelen en situatie
van de bevolking, dus o.a. de gegeven of nieuwe woonlokatie en
vandaaruit de relaties met werk, rekreatie e.d.
Naast deze beide maatschappelijke aktiviteitenvelden wordt 'milieu'
onderscheiden. Milieu wordt hier in de meest primaire zin gehanteerd:
de omgeving van de mens. Het kan worden toegespitst op het landschap,
het natuurschoon, de lucht en het water en op het grondstof- en
energiegebruik.
In dit vooronderzoek zal de aandacht zich voornamelijk beperken tot
het landschap, de doorsnijding c.q. versnippering en de kwalitatieve
aantasting ervan.
De drie aandachtsvelden, hun onderlinge transportrelaties, de invloed
van technisch-materiële infrastruktuur (TMI) erop binnen het MRT-systeem zijn in figuur 1 weergegeven.
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Figuur 1: de pijlen verwijzen naar de te onderzoeken relaties.
_ _ _ hoofdaandacht
zijdelingse aandacht
Tussen de drie uit het MRT-systeem geïsoleerde gebieden (of erdoor, of
erbinnen) bestaan transportrelaties. De materiële infrastruktuur is
van invloed op die transportrelaties en bepaalt mede, of is van invloed op de plaats, het gedrag en de inhoud van die drie gebieden van
het MRT systeem. Dat MRT-systeem ondergaat als gevolg van de ontwikkeling van de materiële infrastrukturen veranderingen. De veranderingen
in de ruimtelijke organisatie van het MRT systeem duiden wij aan als
de indirekte effekten van materiële infrastruktuur. In figuur 1 zijn
de veranderingen weergegeven middels een aantal procesmatige termen,
die verwijzen naar de ruimtelijke strukturering.
2.2. Beleidskoncepties
De diskussie over de effekten van de materiële infrastruktuur op de
ruimtelijke struktuur en de mogelijkheden met behulp van de eerste de
laatste te beïnvloeden is sterk gekoncentreerd op het realiseren van
bepaalde ruimtelijke beleidskoncepties.
onder een beleidskonceptie verstaan we een opvatting omtrent een zo--
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danige ruimtelijke inrichting dat bepaalde doelstellingen (zoals gebundelde dekoncentratie, kompakte stad) kunnen worden verwezenlijkt.
(PRO Jaaradvies, 1983). In dit onderzoek gaat de aandacht uit naar de
volgende officiële en officieuze koncepties: de stad, de Randstad, het
stadsgewest, de kompakte stad, het Groene Hart, bufferzones,
vervoersassen, de ruimtelijk-ekonomische ontwikkelingspotenties van
steden en regio's en -in mindere mate- groeisteden. Deze konceptles
zijn voor het onderzoek als volgt 'vertaald':
Bij de Randstad is het beleid gericht op de handhaving van de huidige
regionale spreiding van bevolking en werkgelegenheid over het land.
Gestreefd wordt naar een kwalitatief hoogwaardig grootstedelijk
milieu. Dit wordt uitgedrukt in een grote koncentratie van bedrijvigheid, een omvangrijke en veelzijdige arbeidsmarkt, internationale verbindingen en een sterke logistieke positie.
De ruimtelijke geleding en het tot stand brengen c.q. vasthouden van
ruimtelijke verscheidenheid dienen enerzijds de positie van de stadsgewesten te versterken en anderzijds de overloop terug te dringen en
open gebieden veilig te stellen.
Op

stadsgewestelijk nivo wordt een bundeling van wonen, werken, voor-

zieningen en rekreatiefaciliteiten in of zo dicht mogelijk bij steden
voorgestaan. De bereikbaarheid van de steden dient te worden verbe-terd, de automobiliteit ten gunste van het openbaar vervoer te worden
teruggedrongen. Uit energie-, milieu- en sociaal-ekonomische redenen
dient de lange afstandspendel te worden beperkt en de woon-werk-balans
in evenwicht gebracht.
Er dient een differentiatie naar mate van verstedelijking te worden
aangebracht bij beperking van de verdere verstedelijking van het platteland. In het beleid is sprake van een veranderende verhouding tussen
de centrale stad en de overige delen van het stadsgewest. In het bijzonder heeft dit betrekking op het koncept van de 'kompakte stad' hetgeen een intensivering van het stedelijk ruimtegebruik ten behoeve van
een kwalitatief hoogwaardig leefmilieu en produktiemilieu in het bijzonder voor kontaktintensieve bedrijven beoogt. Daarmee kan een maximale benutting van gedane investeringen door partikulieren en overheden, de opvulling van open gaten en bestemmingswisselingen worden be-reikt.
Dit aspekt komt in het bijzonder terug bij de ekonomische ontwikke-
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lingspotentie van steden en regio's. Daarbij ligt de nadruk op het
benutten van ekonomische kansen waar deze zich voordoen. Uitgangspunt
zijn de sterke kanten van de steden en regio's.
De ruimtelijke geleding tussen stadsgewesten met als doel het behoud
en de bescherming van landschappelijke-, natuurwetenschappelijke en
rekreatieve waarde en het tegengaan van een verdergaande ruimtelijke
versnippering is de inzet van konceptles zoals 'open ruimte', 'Groene
Hart' en 'bufferzones'.
De belangrijke vervoersassen dienen uitgangspunt te zijn voor het leiden van de druk op de grote steden naar ruimtelijk acceptabele lokaties die zowel voor bedrijven als bevolking aantrekkelijk zijn. Langs
deze assen kan een kombinatie van woonlokaties en bedrijfsvestigingen
ontstaan die met name voor de 'foot-loose' bedrijven geschikt is. Een
sterkere koncentratie van het verkeer op deze assen is mede een resultaat.
2.3. Transportinfrastruktuur
De vraag naar transport is gedifferentiëerd. De tijdsfaktor is in het
algemeen in het personenverkeer belangrijker dan bij het goederenverkeer. Bij deze laatste speelt de tijdsfaktor in sommige gevallen een
zeer grote rol maar meestal domineert de kostenfaktor, terwijl ook een
eenvoudige en doelmatige afhandeling van belang is.
Sinds de uitvindingen van de 18de eeuw is een veelheid van nieuwe verkeersmiddelen ontwikkeld voor dezelfde of verschillendsoortige transportopgaven. Wegtransport en scheepvaart werden weliswaar al lang beoefend, maar zijn door de toepassing van machines en de oriëntatie op
moderne technieken in hun toepassingsmogelijkheden aanzienlijk veranderd.
De ruimtebeïnvloedende en -differentiërende kracht van transportmiddelen en de daarmee verbonden materiële infrastruktuur hangt niet alleen af van specifieke kenmerken, maar ook van het nivo van ontwikkeling van het betreffende transportmiddel alsmede de wijze waarop
interdependenties tussen verschillende middelen tot standkomen.
Onder specifieke kenmerken verstaan we in deze studie niet alleen de
technisch bepaalde eigenschappen, maar ook de mate waarin het
toegankelijk is (uitgedrukt in de termen 'open' en 'gesloten'), de
vorm, de uitgestrektheid en de 'dichtheid' van het netwerk alsmede de
hiërarchie daarbinnen.
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Naast de feitelijke aanwezigheid en uitgestrektheid van een transportsysteem is ook het kwalitatieve nivo ervan een belangrijk kriterium
voor de mate waarin invloed op de ruimtelijke struktuur wordt uitgeoefend.
om deze redenen is het van belang dat voor afzonderlijke transportmiddelen met de daarbij behorende materiële infrastruktuur de indirekte
ruimtelijke effekten worden geïnventariseerd.
Er bestaan konkurrentie en onderlinge verwevenheid tussen verschillende transportsystemen. Deze liggen mede ten grondslag aan de techniese
ontwikkeling danwel de teloorgang van de afzonderlijke systemen.
Met betrekking tot de ruimtelijke struktuur heeft de konkurrentie twee
belangrijke dimensies:
1. de konkurrentie tussen de transportsystemen zèlf met de eigen
karakteristieken, waaronder het ruimtebeslag, de mogelijkheden tot
verdichting en opvoering van kapaciteiten en emissie van schade-lijke stoffen, etc. Zo hebben buisleidingen bijvoorbeeld een substantieel deel van het landtransport van olie overgenomen van
spoorwegen, binnenscheepvaart en vrachtwagen;
2. de konkurrentie tussen de verschillende lokaties om in de netwerken
van de transportsystemen te worden opgenomen, hetgeen in negatieve
zin ook opgaat: de strijd bijvoorbeeld tegen een voorgenomen autoweg door een natuurgebied of een bepaald tracé van een spoorlijn.
Het verloop van de konkurrentie wordt mede bepaald door het ontwikkelingsstadium van de betrokken systemen en de wijzen waarop deze in de
maatschappij hun toepassing hebben gevonden. Illustratief in dit
verband zijn de door Van der Knaap (1976) gerefereerde diskussies in
de TWeede Kamer geweest over het droogleggen van de Haarlemmermeer,
het graven van het Amsterdam-Rijnkanaal en de aanleg van de spoorweg
Amsterdam-Keulen voor een verbinding met het Duitse achterland. Deze
diskussies, die voor het midden van de vorige eeuw werden gevoerd,
hebben tot twee maal toe tot een afwijzing van de aanleg van een
spoorlijn Amsterdam-Keulen geleid. Toen dit voorstel voor de eerste
maal ter diskussie werd gebracht, werd de voorkeur gegeven aan de
drooglegging van de Haarlemmermeer, wat als belangrijker werd gezien
dan het ontwikkelen van een nieuwe achterland verbinding met Duits-

-14-

land. Naast het feit, dat er niet voldoende kapitaal aanwezig was voor
het uitvoeren van beide taken, werd ook de mogelijke konkurrentie met
de traditionele rijnvaart onderkend, alsmede de potentiële konkurrentie van de ontwikkeling van de spoorlijn Antwerpen-Keulen, die na de
afscheiding van België (1830) zeker niet denkbeeldig was. ook de tweede maal had het argument der traditie overwicht en werd de voorkeur
gegeven aan het graven van een nieuw kanaal boven het investeringen in
een nieuwe, onbekende en onbeproefde transporttechnologie.
Analoog aan met de theorie van de 'product life-cycle' zou voor de
afzonderlijke systemen ook van een 'levenscyclus' gesproken kunnen
worden.
Van ieder van de verkeermiddelen kan ervan worden uitgegaan dat een
technisch systeem (wegenstruktuur, elektriciteitsvoorziening. etc.)
een eigen levenscyclus heeft waarin perioden van ontstaan, groei,
rijpheid en degeneratie zijn te onderkennen.
De ruimtelijke impakt van de systemen in ieder van de fasen is verschillend (evenals de impakt op de andere maatschappelijke aspekten).
De verschillende cycli kunnen worden gesuperponeerd. (Garrison, 1980).
Binnen bestaande systemen kunnen zich evenwel ook nieuwe ontwikkelingen voordoen, waardoor het betreffende systeem als het ware weer
aan het begin van een levenscyclus terechtkomt.
oudere systemen hebben hun meest dynamiese ontwikkeling achter zich.
De diensten en goederen die erdoor worden geproduceerd zijn in de
meeste steden van ontwikkelde landen alomtegenwoordig (ubiquitair). De
markten ervoor zijn verzadigd. De lokatie ervan zal van geringe invloed zijn op de ruimtelijke struktuur.
2.4. Tendensen
Er zijn verschillende mogelijkheden de indirekte effekten van de afzonderlijke vormen van materiële infrastruktuur te beschrijven.
Uitgaande van de konstatering dat materiële infrastruktuur verschillendsoortige effekten kan hebben naar gelang het onderzochte schaalnivo, de ontwikkelingsfase van het systeem zelf en de ontwikkelingsfase van de maatschappij waarbinnen het funktioneert, is in dit onder-
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zoek gekozen voor een vijftal begrippenparen die
a. verwijzen naar de ruimtelijke dimensie van de maatschappelijke ont-·
wikkeling en
b. tegengesteld zijn zodat alle denkbare effekten, afhankelijk van het
infrastruktuurtype en omstandigheden kunnen worden beschreven.
ze verwijzen daarmee naar karakteristieken van ruimtelijke strukturen,
terwijl de keuze ook is ingegeven door de in paragraaf 2 genoemde beleidskoncepties. Daarbij gaat het om koncentratie tegenover spreiding,
homogenisatie tegenover differentiatie en verstarring tegenover verandering, vergroting tegenover vermindering van de bereikbaarheid en
bescherming tegenover aantasting van het milieu.
De toepassing van de begrippenparen zal zekere onderlinge overlappingen tonen, maar deze zijn zoveel mogelijk in de studie opgevangen.
De verwerking van de literatuur langs deze begrippenparen levert
tevens een zekere gelijke struktuur op van de volgende hoofdstukken,
hetgeen een overzicht ten goede komt. De begrippenparen, tenslotte,
komen ook deels voort uit de verwerking van de literatuur zelf.
Ter afsluiting van dit hoofdstuk een omschrijving van de verschillende
begrippenparen.
2.4.1. verandering versus stabilisatie van de ruimtelijke struktuur
In de opeenvolgende ontwikkelingsfasen van afzonderlijke vormen van
materiële infrastruktuur is de invloed op de ruimtelijke struktuur
verschillend. In de periode van uitbouw kunnen transportverhoudingen
tussen lokaties zich zodanig wijzigen dat verschuivingen in de lokatie
van bevolking en aktiviteiten optreden. Anderzijds is de introduktie
van nieuwe transportmogelijkheden en de relatief hoge investeringen
die daarmee gepaard gaan, slechts mogelijk bij de aanwezigheid van een
grote vraag: in de traditionele centra. Een zeer duidelijk voorbeeld
hiervan vormt de dominante invloed van spoor en binnenschip op de
ruimtelijke struktuur van de industrialisatie ten tijd van de eerste
industriële revolutie. De spoorlijnen ontsloten in de eerste fase van
de ontwikkeling ervan de grote steden die tesamen de randstad vormen,
hetgeen een bevestiging van de traditionele ruimtelijke struktuur inhield.
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2.4.2. Koncentratie versus spreiding van bevolking en ekonomiese
aktiviteiten
De mate waarin deze tendensen werkzaam zijn hangt af van de betekenis
van het transport -in termen van tijd en geld- ten opzichte van andere
vestigingsplaatsfaktoren.
Het effekt van infrastruktuur is sterk konditioneel: afhankelijk van
omstandigheden kan een autoweg ter ontsluiting van een agraries gebied
dienen als vestigingsvoorwaarde voor zich daar vestigende bedrijven
danwel als ontsluitingsweg voor de daar aanwezige arbeidskracht in
dagelijks pendelverkeer.
2.4.3. Homogenisatie versus differentiatie
Koncentratie- en spreidingstendensen kunnen zich voor onderscheiden
bevolkingsgroepen en ekonomische aktiviteiten ongelijktijdig,
ongelijkmatig en in verschillende richtingen voordoen.
Suburbanisatie van bevolking is verbonden met inkomenspositie en
levensfase; de spreiding van werkgelegenheid over grote afstand is
sterk gerelateerd aan bepaalde arbeidsfunkties.
Het resultaat kan een gewijzigde ruimtelijke struktuur zijn in de zin,
dat deze homogener danwel heterogener is geworden.
2.4.4. Vergroting versus vermindering van de bereikbaarheid
Hoewel de vorm van wegen een lineaire is, kunnen vertakkingen in netwerken en verdichtingen tot een dicht netwerk met veel ontsluitingen
leiden.
Niet alle verkeersmiddelen kunnen naar believen ruimtelijk via netwerken worden verdicht.
Dat geldt allereerst voor de binnenscheepvaart omdat de mogelijkheden
tot uitbreiding van het gegeven vaarwegennet door natuurlijke en technische en daarmee door financieel-ekonomische redenen moeilijk is. Dat
geldt ook voor een verdichting van vliegvelden bij gebruik van grote
machines.
Het wegennet dat een gebruik van een veelheid van verkeersmiddelen
toelaat kent een welhaast universele bereikbaarheid.
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Een intensivering en verdere uitbating van de netdichtheid leidt tot
de invoering van een hiërarchie met verschillende kapaciteitsnivo's
welke beperkingen in het gebruik inhouden. In het geval van een te
intensief gebruik kan als gevolg van kongestie de bereikbaarheid eveneens verminderen.
2.4.5. Bescherming versus belasting van het milieu
De uitbouw van infrastruktuurnetwerken betekent een versnippering van
de ruimte. Verschillende typen transport brengen verschillende soorten
belasting van het milieu met zich mee. Hierbij kan worden gedacht aan
de uitstoot van stoffen, lawaai- en stankoverlast, horizonvervuiling.
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HOOFDSTUK 3
WEGEN
Als gevolg van de stijgende vraag naar allerhande goederen en diensten. hogere wooneisen, toenemend autobezit en de ruimtelijk uiteenlegging van ekonomische en andere aktiviteiten is het aantal verkeersbewegingeryna de Tweede Wereldoorlog ~xponentieel toegenomen.
Met name de steden hebben door deze 'mobiliteitsexplosie' (uitgedrukt
in aantallen verkeersbewegingen) de veranderende eisen daarvan aan
verkeer -waaronder een groter oppervlaktebeslag- en andere ruimtelijke
patronen moeten verwerken:
De ruimtelijke uiteenlegging van stedelijke funkties en de richting
waarin dit is gebeurd hebben ook geleid tot een verlenging van de af
te leggen afstanden.
Zo voltrok zich bijvoorbeeld binnen westelijk Nederland de scheiding
van wonen en werken voor een belangrijk deel in tegenstelde richtingen. Werkgelegenheid straalde in, woongelegenheid straalde uit.
Werkgelegenheid bleek het wonen slechts in geringe mate te volgen,
veel minder dan bij het afkondigen van het "overloopbeleid" werd aangenomen. Afstanden tussen wonen en werken namen derhalve toe. Ben indicatie hiervoor is de toename van het aantal werknemers dat bij hun
dagelijkse reis van woning naar werkplek een of meer gemeentegrenzen
moet overschrijden. Dit forensisme omvatte in 1941 15,1\ van de beroepsbevolking, in 1960 21.2\ en in 1911 37,5\ (Bierman et al, 1982).
vergelijkbare resultaten levert een onderzoek van Buit (1918) naar de
automobiliteitsstijging die het gevolg is van suburbanisatie van wonen
en werken. Verplaatsing van de Utrechtse universiteit uit de
binnenstad naar de perifeer gelegen Uithof leidde tot een verdubbeling
van het aantal autoritten van universitaire medewerkers. Verplaatsing
van het Brabantse provinciehuis uit Den Bosch naar de stadsrand
leverde een toename van het autogebruik op van 35\ en een stijging van
het aantal autokilometers van ruim 54\.
Mobiliteitsstijging als gevolg van suburbanisatie van het wonen blijkt
uit een onderzoek onder mannelijke beroepsbeoefenaren die verhuisd
waren naar Maarssenbroek: een toename van het aantal autokilometers
van 46\ ten opzichte van de vorige woonplaats. Na voltooiing van
Maarssenbroek valt een automobiliteitsstijging van deze groep te ver-
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wachten van 12,8 miljoen autokm. per jaar (Buit, 1978).

De vraag naar de ruimtestrukturerende betekenis van de wegeninfrastruktuur is niet éénduidig vast te stellen.
Het systeem van wegen, de verkeersafwikkeling, de ruimtelijke
situering van de knooppunten alsmede de kapaciteitsnivo's van de verbindingen worden geacht een wezenlijke invloed te hebben op de ontwikkeling van de ruimtelijke struktuur.
De uitbreiding van het wegennet heeft de reikwijdte van allerlei voorzieningen bevorderd en daarmee de ontsluiting ervan voor een groter
gebied.
Door de groter wordende mogelijkheden tot de ruimtelijke uiteenlegging
van aktiviteiten wordt een sterkere ruimtelijke spreiding mogelijk.
Verkeerssystemen leiden tot de ontsluiting van bestaande steden en tot
het ontstaan van nieuwe, dragen bij tot de ruimtelijke vormgeving van
de steden en zijn zelf ook afgeleide daarvan.
De ruimtelijke effekten van de aanleg van verkeerswegen zijn in de
eerste plaats afhankelijk van het nivo van ekonomiese ontwikkeling.
Daarnaast lopen de effekten uiteen naar gelang de verschillende ruimtelijke schaalnivo's worden bekeken en speelt ook het ontwikkelingsstadium van het wegennet en de wijzen waarop dit wordt gebruikt een
rol.
Ondanks het vele onderzoek dat hiernaar in de afgelopen decennia is
verricht is het niet gelukt de ruimtelijke effekten van de wegenstruktuur in een algemeen geldig kwantitatief model te vatten, laat staan
deze effekten bij geplande investeringen in de uitbouw van het wegennet nauwkeurig te voorzien. (Jaumann, 1976).
In de literatuur wordt het vaststellen van het ruimtestrukturerend
effekt van verkeerswegen op drie manieren benaderd:
1. in de vorm van ex-post analyses van afzonderlijke gevallen wordt de
groei van de werkgelegenheid, bevolking, aantallen bedrijven in een
statistisch verband gebracht met de aanleg van autowegen die
betreffende gebied ontsluiten. Deze vorm van onderzoek kan ook
betrekking hebben op de aantasting van het landschap, de
verandering van de leefsituatie van de bevolking of vervuiling;
2. via voornamelijk enquêtes wordt getracht een beeld te krijgen van
de mate waarin de aanwezigheid van verkeersinfrastruktuur een rol
gespeeld heeft bij het vestigingagedrag van bedrijven en personen;
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3. vanuit de ruUntelijke eigenschappen van bepaalde vormen van gebruik
van het wegennet -door de fiets, auto, openbaar vervoer- wordt een
analyse gemaakt van de gewenste inrichting van het netwerk.
In de afgelopen decennia is het wegennet zeer sterk uitgebreid. Het
Rijkswegennet kan als goeddeels voltooid worden gezien en ook op provinciaal en lokaaal nivo zijn dichte netwerken ontstaan. Het beleid
richt zich nu, meer dan op de uitbreiding van het netwerk, op het wegnemen van knelpunten en uitbatingen en intensivering van bestaande
netwerken.
3.1. Verandering-stabilisatie
onder invloed van stijgende verveerssnelheden en toenemende vervoerskapaciteiten ontwikkelt zich binnen het wegennet een struktuur waarin
kapaciteitsuitbreidingen gepaard gaan met een hiërarchisering in het
netwerk. Lang niet alle steden en nog veel minder dorpen, zijn bijvoorbeeld direkt op autosnelwegen aangesloten. In het algemeen werkt
een dergelijke ontwikkeling in de richting van een versterking van de
groot-stedelijke centra en treedt een zuigende werking op naar die
centra vanuit de perifere gebieden. Binnen de grootstedelijke centra
vinden zowel koncentratie als suburbanisatie plaats.
De verdere groei van de wegeninfrastruktuur in haar 'rijpheidsfase'
-om een term uit de 'levenscyclus'-benadering te gebruiken- leidt met
name de laatste jaren tot een verdichting van de problemen die met de
sterke expansie van het autoverkeer optreden en welke de verwachting
rechtvaardigen dat het massale autogebruik zichzelf onmogelijk maakt.
Dit heeft niet alleen betrekking op de neveneffekten (onveiligheid,
kwaliteitsverlies van stedelijk en landelijk g.ebied, kosten) maar tevens op de bereikbaarheid van de grote steden. (Ministerie VROM,
Structuurschets Stedelijke Gebieden, 1983).
De uitbouw van het wegennet heeft geleid tot een goede en tot op grote
hoogte ubiquitaire voorziening. De mate waarin dit het geval is vermindert de mogelijkheden via veranderingen in het wegennet ruimtelijke
struktuurveranderingen te bewerkstellingen. Hoe meer een stad via
ruimtelijke verbindingen met de omgeving is verweven, des te geringer
wordt de invloed van supra-regionale veranderingen in de verkeersstruktuur op de lokale vestigingskwaliteiten en de ontwikkeling daarvan. (Voppel, 1980).
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3.2. Koncentratie-spreiding
Onder het aspekt van koncentratie en spreiding in relatie tot de ontwikkeling van het wegennet zijn vanaf de jaren vijftig twee bewegingen
te onderscheiden.
De eerste is de suburbanisatie van wonen en werken en de tweede is de
migratie van bedrijven en bevolking vanuit de groot-stedelijke agglomeraties naar perifere regio's.
In Nederland zijn beide bewegingen tot 1910 ongeveer even groot. Daarna loopt de totale migratie van bedrijven terug. De deconcentratie
over grote afstand verdwijnt goeddeels. Ieder van de grote steden
maakt wel een proces van suburbanisatie mee. (Van der Berg e.a., 1919).
Veel aandacht in de literatuur krijgt in dit verband de uitbouw van
het stelsel van autosnelwegen in de verschillende westerse landen.
Door de bouw van autosnelwegen worden, zo luidt de algemeen aanvaarde
uitgangsstelling, in een regio die daardoor ontsloten wordt liggingsen vestigingsvoordelen geschapen die de lokatie-keuze van industriëleen dienstverlenende bedrijven beïnvloeden. Dit "vesti- gingseffekt"
geldt natuurlijk niet voor bedrijven die onafhankelijk van
transportkosten en niet-plaatsgebonden (foot-lose) zijn.
Op eenzelfde wijze beïnvloedt de uitbouw van het net van autosnelwegen
de regionale verdeling van de bevolking: er worden liggings- en vestigingskwaliteiten geschapen die partikuliere huishoudens in hun woonplaatskeuze kunnen beïnvloeden.
De bereikbaarheid van steden met centrale voorzieningen wordt verbeterd en gebieden buiten de grote centra winnen als woongebied aan
betekenis: het "migratie-effekt".
In het kader van nog aanvaardbaar geachte reistijd tot de werkplek en
centrale voorzieningen kan bij de woonplaatskeuze rekening worden
gehouden met betere woning-kwaliteiten (o.a. vanwege de lagere
grondprijs) en een betere woonomgeving (o.a. schone lucht en ruimte).
over de mate waarin deze beide effekten (vestigingseffekt en
migratie-effekt) werkzaam zijn, zijn de studies niet eensluidend.
Afgezien van het reeds gememoreerde probleem van het kwantificeren van
de gezochte effekten dient dit te worden toegeschreven aan:
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- de mate waarin het wegennet reeds algemeen is. In het huidige fijnmazige netwerk impliceert een uitbreiding van het net een relatief
geringe verbetering; (Frerich et al, 1915)
- het nivo van ekonomische ontwikkeling. In verschillende gevallen betekende de ontsluiting van agrariese regio's niet het scheppen van
gunstige vestigingsvoorwaarden voor nieuwe bedrijvigheid, maar de
'leegloop' van de regio: arbeidskrachten kregen betere mogelijkheden
tegen verlaagde kosten op de grote werkgelegenheidscentra te pendelen; (Voigt et al, 1915)
- kausaliteitsrelaties zijn moeilijk overtuigend vast te stellen.
Een onderzoek van het Department of Transport (1911) geeft aan dat er
nagenoeg geen bewijs is voor de stelling dat de uitbouw van het
wegennet voor (auto)vrachtverkeer een positieve werking heeft voor
regionale ekonomiese groei. en "what evidence there is, suggests that
the case for the restructuring effects of trunk road construction on
economie growth in developed countries such as Britain is weak, and,
at best, not proven". En zo stelt men in het rapport, "a reduction in
transport costs to a depressed area may make it easier to supply other
areas from the area in question, but at the same time it will make it
easier to supply that area from elsewhere".
ook het BOMT-Report of 25th Round Table on Transport Economics (Paris,
1915) konkludeerde dat hoewel wegeninfrastruktuur noodzakelijk is,
zeker voor geïsoleerde en onderontwikkelde regio's, ze "only one of
the components of an overall policy" zijn "and as such can produce
only a partial and therefore inadequate result" .
Het huidige fijnmazige transportnetwerk impliceert dat een verlaging
van de transportkosten slechts beperkte invloed heeft op de vestigingsplaatskeuze van ondernemingen.
In weerwil van de verbeterde bereikbaarheid van de perifeer gelegen
regio's in Nederland is het werkgelegenheidsaandeel ervan in de afgelopen decennia teruggelopen. (Kolle en Vianen, 1981).
De moderne verkeersmiddelen die in de steden zijn ingezet hebben een
expansie van de stedelijke ruimte mogelijk gemaakt en dwongen daardoor
voor een deel tot decentralisatie van stedelijke funkties. (Voppel,
1980).
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Aanvankelijk verplaatsten zich alleen de woonaktiviteiten naar nabijgelegen lokaties waar relatief eenvoudig en goedkoop kon worden voorzien in ruimtebehoeften en wooneisen.
Als gevolg van milieu-eisen, de moeilijker wordende bereikbaarheid en
het ruimtegebrek verplaatsten zich later ook industriële en nog later
tertiaire bedrijven naar suburbane, nabijgelegen speciaal hiervoor
ontwikkelde bedrijventerreinen op toegankelijke lokaties aan de randen
van de steden.
Konden met betrekking tot de uitbouw van autsnelwegen weinig interregionale effekten worden gemeten, in een groot aantal studies is aangegeven dat deze snelwegen aanzienlijke ruimtelijke struktuurverschuivingen
op stedelijk en stadsgewestelijk nivo hebben tot stand gebracht.
3.3. Differentiatie-homogenisatie
Onderzoeken in Italië, Frankrijk, Bondsrepubliek Duitsland en de Verenigde Staten hebben aangetoond dat de aanleg van autosnelwegen een
substantiële invloed heeft gehad op de vorm van suburbanisatie van
bedrijven en bevolking.
Gemeenten aangesloten op de snelwegen groeiden sneller dan nabijgelegen gemeenten. Nieuwe winkelcentra en toeristische attrakties blijken
zich met name in de buurt van op- en afritten van snelwegen te vestigen (Delaygue, 1969; Meier, 1919).
De suburbanisatie heeft met name betrekking op de midden- en hogere
inkomengroepen en gaat gepaard met een toenemend gebruik van de auto
ten behoeve van het woon-werkverkeer.
De preetese aard van deze effekten bleek niet eenduidig vast te stellen aangezien deze door meerdere oorzaken kunnen worden bepaald.
In de studie van Meier (1919) is de betekenis van transportinfrastruktuur als ontwikkelingsfactor in de westerse geïndustrialiseerde landen
(met Zwitserland als voorbeeld) aangeduid aan de hand van een toetsing
van de zgn. "saturation and shift" hypothese. In haar algemene vorm
stelt deze hypothese dat in de loop der tijd het belang van de effecten van infrastructuurverbeteringen verschuift van economische effecten naar andere effecten (huisvestingspatronen, vrije tijdsbesteding
etc.). De zojuist genoemde hypothese is voor ZWitserland getoetst voor
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de periode 1950-1970. In het algemeen kon worden geconcludeerd dat het
verband tussen infrastructuurverbeteringen en regionale en locale ontwikkeling zwak is, hetgeen niet tot het verwerpen van de hypothesen
heeft geleid. Enkele konklusles uit de studie:
- afgelegen agrariese berggemeenten vertonen een afname van de be-·
volking en slechter wordende transportsystemen;
- verbeteringen van middenlange afstand-transportnetwerken versterken
agglomeratietendensen in de geïndustrialiseerde gemeenten;
- verbeteringen in transportsystemen hebben bijgedragen tot de vorming
van "slaapgemeenten" in de omgeving van de steden.
Als gevolg van tendensen van inter-regionale spreiding in de jaren
zestig en zeventig in de meeste Westeuropese landen zijn nieuwe vormen
van regionale arbeidsdeling ontstaan.
- De aanvankelijke regionale arbeidsdeling was een samenhang tussen sektoren en ruimtelijke aspekten. Als gevolg van het ruimtelijk spreidingsproces verminderde de regionale specialisatie en werd de sektoraal ruimtelijke arbeidsdeling meer en meer vervangen door een
intra-sektorale hiërarchiese arbeidsdeling tussen regio's met nieuwe
vormen van ruimtelijke ongelijkheid. (Massey en Keegan, 1982).
In een 'Green Paper on Transport Infrastructure' schrijft de Europese
Commissie dat sommige vormen van transport-infrastruktuur positief
kunnen uitwerken op achtergebleven regio's, maar "the problem boils
down to the relative ease and cheapness of distribution of finished
products against the bulk trunk haul of raw materials. Reducing
distribution costs will, like reducing a tariff barrier, always favour
large centralised firms because production costs become more the dominant factor which determines price. Thus local firms serving local
markets will suffer greater competition and be more likely to fail.
Thus is particularly damaging to industrially developed regions with
traditional urban centres".
Afhankelijk van de geografiese ligging van het ontwikkelingsgebied
t.o.v. de sterkere polen, zullen autowegen het tegengestelde effekt
hebben van datgene wat beoogd werd. De ontsluiting van het landelijk
gebied in de direkte omgeving van grote steden mondt uit in een herstrukturering van de werkgelegenheid (ontsluiting van de arbeidsmarkt
t.b.v. de centrale stad), veranderingen in de sociale samenstelling
(suburbanisatie) en veranderingen in de hiërarchie van voorzieningen
(versterking van de centraliteit van voorzieningen).
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3.4. Vergroting-vermindering van de bereikbaarheid
In de jaren vijftig en zestig werd een grote nadruk gelegd op de positieve invloed op de regionale ontwikkeling die door een verbeterde
bereikbaarheid kon worden bewerkstelligd. In een recent overzicht zijn
deze studies nog eens naar voren gehaald. (Boekhout. 1984) In het
begin van de jaren zeventig is een zekere scepsis met betrekking tot
dit effekt ontstaan. In een studie van Kraft, Meyer en Valette (1971)
worden deze effekten voor de Verenigde Staten niet als significant
beschouwd vanwege:
- de hoge ontwikkelingsgraad van het transportsysteem;
- veranderingen in produktieprocessen waardoor transportkosten een
steeds minder grote rol bij een vestigingsplaatskeuze spelen;
- bedrijfsverplaatsingen die zich over geringere afstanden voordoen;
-het verschijnsel van 'footloose' bedrijven.
Hoewel deze 4 faktoren suggereren dat in het algemeen investeringen in
verkeersinfrastructuur geen signifikante invloed uitoefenen op de
regionale groei, kan uit de twee laatsgenoemde factoren worden afge-leid dat een goed intra- en interregionaal wegensysteem niet geheel
onbelangrijk is.
De vergroting van de bereikbaarheid van regio's wordt met ieder nieuw
tracé als gevolg van de toenemende ubiquiteit van de voorziening geringer: "naarmate er sprake is van een goed ontwikkelde infrastruktuur
zal een additionele investering -voor zover kan worden aangetoond- een
geringere invloed op de ruimtelijke spreiding van ekonomiese aktiviteiten hebben". (Voppel. 1980).
Een Engelse studie naar de invloeden van de autoweg M-62 tussen de
tamelijk geïsoleerd liggende gebieden Lancashire en Yorkshire toonde
aan dat deze snelweg slechts zeer geringe indirekte effekten op de
ekonomische ontwikkeling van de ontsloten gebieden had. (Dodgson,
1974).
Deze bevindingen worden door tal van studies in andere landen gesteund
(Peaker, 1976; Frerich e.a., 1975; Botham. 1980).
Recentelijk wordt in beleidsmatige zin veel aandacht besteed aan de
·-----:!;;_~ toenemende onbereikbaarheid van de centra van de grote steden als ge-

·------

volg van de "exploding city" en de snelle groei van de automobiliteit.
Deze verminderde bereikbaarheid betekent een gevaar voor het goed
funktioneren van de binnensteden.
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In opdracht van het Projectbureau IVVS is een studie verricht naar het
type stedelijke verkeersnetwerken, de bereikbaarheid en de verkeersintensiviteit (Bolt, 1982).
van vijf basisnetwerken zijn de intrinsieke waarden van de kapitaalskosten, variabele kosten, gebruiksintensiteit en de verschillen in
bereikbaarheid onderzocht voor de vervoerswijzen lopen, openbaar vervoer, fietsen en auto.
Doelstellingen als het vermijden van 'onnodige' interlokale verplaatsingen en het bevorderen van de efficientie ervan wijzen in eenzelfde
richting met betrekking tot de ruimtelijke struktuur in Nederland: de
versterking van de ringstruktuur van de Randstad.

3.5. Belasting - bescherming van het milieu
De belasting dan wel de bescherming van het milieu kan in het kader
van deze studie worden benaderd in termen van ruimtebeslag, emissies,
geluidshinder en andere aantastingen van de leefbaarheid.
Het ruimtebeslag van de verkeersinfrastruktuur is aanzienlijk en heeft
na

wo II een sterkere toename te zien gegeven dan voor industrie, han-

del of rekreatie (Bierman et al 1982).
In een groot aantal studies worden de effekten van de uitbouw van het
wegennet met betrekking tot vervuiling, geluidshinder en landschapsvervuiling behandeld.
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HOOFDSTUK 4

SPOORWEGEN, RAILINFRASTRUKTUUR

De spoorwegen hebben als belangrijk transportsysteem al een lange
historie. Een netwerk dat de grote steden in het Westen met elkaar
verbond kwam omstreeks 1850 gereed. De grootste bloeitijd van het
railvervoer, zowel trein-, als regionale en lokale tramverbindingen,
lag in de eerste decennia van deze eeuw. ongeveer in 1930 bereikten de
spoor- en tramwegen in Nederland hun maximale lengte (Passchier en
Knippenberg 1978). ofschoon de spoorwegen een belangrijke rol hadden
in het goederenvervoer (o.a. steenkool en metaalwaren), was het personenvervoer het belangrijkste.
Een uitgebreid en goed ontwikkeld systeem van vaarwegen vormde in
Nederland een grote konkurrent voor het goederenvervoer per spoor (Van
der Knaap, 19?8). In feite is daarvan nog steeds sprake. Ofschoon als
gevolg van nieuwe ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande verhoging van de omloopsnelheid, de spoorwegen in bepaalde sectoren van het
goederenvervoer hun konkurrentiepositie t.o.v. de vaarwegen hebben
versterkt (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1981).
T.a.v. het personenvervoer en in het bijzonder het woon- werkvervoer
hebben de spoor- en tramwegen tot aan de Tweede Wereldoorlog een bepalende invloed gehad. De ruimtelijke struktuur van de railnetwerken
vormde het basispatroon voor de ontwikkeling en groei van suburbane
centra
Daarbij is geen sprake van "eenrichtingsverkeer" maar, van een wederzijdse beïnvloeding

(Gaudard, 19?5):

1. het bestaande transport-aanbod maakt een groei van de railinfrastruktuur mogelijk;
2. deze groei bepaalt zelf een nieuwe, grotere transportvraag waaraan
door de ontwikkeling van bepaalde transportsystemen tegemoet moet
worden gekomen.
Railtransport was enerzijds verantwoordelijk voor de ruimtelijke uitbreiding van de stad of het stedelijk gebied rond het centrum, maar
stimuleerde anderzijds een relatief kompakte uitbouw van de stad door-·
dat het noodzakelijke voor- en natransport toendertijd grotendeels te
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voet of per fiets plaatsvond. Een konklusie die tot op de dag van vandaag geldig blijft en o.a. als uitgangspunt heeft gediend en dient
voor de uitbouw van grootstedelijke railnetwerken van o.a. Parijs en
Stockholm (ECMT, 1916).
Het bovenstaande illustreert, dat zich bij de bestudering van de ruimtelijke werking van de railinfrastruktuur een aantal problemen voordoen zowel op het methodische vlak m.n. met betrekking tot de juistheid van gepresenteerde kausaliteitsrelaties, als op vlak van het
funktioneren van de spoorwegen zelf -de betekenis ervan voor het
transport van goederen en personen verschilt nogal. van der Knaap
(1916) merkt daarover op:
"Deze dualiteit in de funktie van de spoorwegen maakt het moeilijk de
ruimtelijke betekenis ervan te beoordelen. De relatief geringe groeikracht en omvang van het goederenvervoer per spoor in vergelijking met
het water- en wegvervoer wijst op een beperkte betekenis van de spoorwegen als een vervoermiddel, dat de Nederlandse steden met elkaar verbindt en integreert. Op een lokale en regionale schaal is het personenvervoer per spoor vooral waar het woon-werkverkeer betreft, van
belang voor de cohesie en groei van het zich verstedelijkende gebied."
De rol en ruimtelijke betekenis van de spoor- en tramwegen is na de

TWeede Wereldoorlog ingrijpend veranderd en sterk afgenomen a.g.v. de
ontwikkeling van nieuwe transportmiddelen in het bijzonder de auto.
Deze nieuwe transportmiddelen zijn sterk konkurrerend met het railvervoer en hebben bovendien de ontwikkeling van een ruimtelijke struktuur
mogelijk gemaakt, die in veel gevallen niet meer door railvervoer kan
worden bediend (Paschetto, 1915).
Komenteel is er in feite sprake van een situatie waarin de potentiële
ruimtelijke werking van railinfrastruktuur pas volledig gerealiseerd
kan worden op plaatsen, die voor andere transportalternatieven door
een vergaande verdichting van het netwerk en een evenzo grote toename
van de koncentratie van gebruikers resulterend in kongestieverschijnselen, afname van de stroomsnelheid en ruimtegebrek, minder aantrekkelijk worden.
Bij de bepaling van de ruimtestrukturerende werking van de spoorwegen
wordt in de literatuur een onderscheid gemaakt naar verschillende
ruimtelijke schaalnivo's: internationaal, nationaal. regionaal en stedelijk.
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In het kader van dit vooronderzoek wordt een onderscheid naar twee
schaalnivo's voorlopig voldoende geacht:
- het intraregionale nivo: relaties binnen de stad, het stadsgewest of
de regio;
-het interregionale nivo: relaties binnen een landsdeel, een land of
tussen verschillende landen.
Daarnaast worden verschillende railsystemen onderscheiden: trein,
sneltrein, tram, metro. Ieder systeem kent specifieke, techniesche,
financiële, organisatorische en materiële kenmerken die dit systeem
geschikt maken voor toepassing op een bepaald schaalnivo in een
bepaalde ruimtelijke situatie ter realisering van specifieke vervoerstechnische-, ruimtelijke- en ekonomische doelstellingen.
De tijdsdimensie is in de literatuur eveneens een belangrijke indelingsfaktor. Het gaat daarbij zowel om de duur van de besluitvorming
omtrent de aanleg van railinfrastruktuur (periodes van 5 tot 50 jaar),
maar eveneens om de tijdsduur gemoeid met de aanleg en tenslotte het
gebruik van de infrastruktuur (voor sommige delen van de spoorwegen al
150 à 200 jaar). Gedurende deze periode kunnen zich de maatschappelijke omstandigheden evenals de doelen, waarden en normen ingrijpend
wijzigen
De fasen aanleg, gebruik, onderhoud, beheer en eventueel sloop maken
deel uit van de levenscyclus van de infrastruktuur (Garrison, 1980;
Bärthel, 1982). Alle fasen van de levenscyclus hebben een ruimtelijke
werking, waarvan het karakter verschilt en meer of minder direkt is
(Passchier en Knippenberg, 1978). Deze werkingen treden in alle fasen
op, omdat hetzij vooruitgelopen wordt op een bepaald infrastruktuurbeleid of omdat aanpassingen plaatsvinden aan de veranderingen c.q.
ontwikkeling van het net. Daarmee kunnen reeds niet direkt materiële
handelingen t.a.v. de infrastruktuur, lokatiebeslissingen inhouden
(ontwikkelingen op de metrotracé's van Amsterdam en Rotterdam.)
Zeker geldt dit voor konkrete ingrepen in het infrastruktuurnet, als
voor verandering of verbetering ervan.
Naast de faktoren die reeds eerder werden genoemd, te weten ruimtelijke schaal en tijd, worden in de literatuur verder nog genoemd:
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- de specifieke transportvraag van ekonomische ontwikkeling en woongedrag;
- specifieke stedelijke c.q. regionale struktuur:
- fysisch geografiese kenmerken;
- overheidsbeleid, stimulerend c.q. beperkend t.a.v. bepaalde vervoerssystemen, ruimtelijke planning e.d.
De ruimtelijke werking van de spoorwegen komt tot stand vanuit de komplexe onderlinge samenhang van deze kenmerken en faktoren.
De literatuur m.b.t. de ruimtelijke werking van railinfrastruktuur is
in te delen in drie kategorieën, met ieder eigen methoden van probleemformulering en uitwerking:
a. economische -c.q. verkeersgeografische studies-:
b. verkeers- en vervoertechnische studies en mobiliteitsonderzoek;
c. ruimtelijke planning georiënteerde studies, plan- en case studies:
De potentiële ruimtestrukturerende werking van railinfrastruktuur kan,
evenals dat het geval is bij de meeste andere TMI gebieden, alleen
worden beoordeeld in het licht van de kenmerken van het gehele netwerk
en de relaties met andere netwerken. In de literatuur komen de volgende relevante kenmerken aan de orde:
- Technische eigenschappen en kwaliteit van het transportsysteem o.a.
tot uitdrukking komend in komfort, snelheid, direkt ruimtebeslag,
mogelijkheden tot inpassing in de bestaande ruimtelijke struktuur
e.d.;
- struktuur van het netwerk: concentrisch of radiaal:
- aantal halteplaatsen en knooppunten:
- interdependenties tussen de verschillende verkeerssystemen:
- de aard van het voor- en natransport;
- multifunktionaliteit van het netwerk:
- de toegankelijkheid van het netwerk voor verschillende transportmiddelen:
- konkurrentiekracht van het transportsysteem o.a. tot uitdrukking
komend in flexibiliteit t.a.v. te transporteren goederen, kostprijs,
toegankelijkheid, snelheid en aansluiting op transport- c.q. reisdoelen.
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In de volgende paragrafen wordt de (indirekte) ruimtestrukturerende
werking van railinfrastruktuur besproken in relatie tot de vijf onderscheiden begrippenparen. Bij de bespreking van de ruimtelijke werking
van railinfrastruktuur zal de historie betrekkelijk veel aandacht
krijgen. Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen. Op de eerste plaats
hebben de spoorwegen een fundamentele ruimtelijke invloed gehad, die
tot op heden doorwerkt, ondanks de sluiting van grote delen van het
netwerk waardoor direkte effekten niet meer optreden. Ket het oog op
het evaluatieve karakter van mogelijk vervolgonderzoek is dit punt van
groot belang. Ten tweede treden uit de inzichten t.a.v. de historische
rol van de railinfrastruktuur, de komplexiteit van de problematiek en
de samenhangen met ontwikkelingen op andere maatschappelijke deelterreinen en met ontwikkelingen van andere TKI-gebieden, duidelijk naar
voren.
4.1. Verandering-stabilisatie
In de literatuur krijgt de historische betekenis van de railinfrastruktuur in de ontwikkeling van de ruimtelijke struktuur veel
aandacht. De spoorwegen hebben een belangrijke rol gespeeld in de
industrialisatie in de 19e eeuw. In die periode gaven de spoorwegen
baan aan een maatschappelijke- en ekonomische dynamiek, waar dit
systeem zelf deel van uitmaakte. De ekononoom Rostow (1971) spreekt
van de spoorwegen als een "leading sector" in de industrialisatie en
ekonomische ontwikkeling van landen als de verenigde Staten, Rusland,
Duitsland en Frankrijk. Naast de "supplementary growth" van de aan de
spoorwegen toeleverende bedrijven en -diensten (o.a. mijnbouw en
industrie) speelde daarbij in het bijzonder de "derived growth" een
belangrijke rol. Het handelt daarbij om lokatiegebonden ontwikkelingsimpulsen op andere ekonomische aktiviteiten als gevolg van het aanbod
van een nieuw transportmiddel, zoals de vergroting van afzetgebieden,
de ontsluiting van nieuwe arbeidsmarkten, verlaging van de transportkosten, tijdswinst, eenvoudiger en betrouwbaarder transport e.d. Deze
zgn. "forward linkages", die zich meestal niet onmiddelijk voordoen en
een indirekt karakter dragen, hebben grote invloed gehad op de ruimtelijke spreiding van ekonomische aktiviteiten. Voppel (1980) spreekt in
dit verband van de spoorwegen als: "dragers van de industrialisatie",
naast en gedeeltelijk in aansluiting op de binnenvaart. In de meeste,
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in de 19e eeuw, geïndustrialiseerde landen heeft de spoorweg het
grondpatroon bepaald voor de ruimtelijke verdeling van de industrie.
Dit geldt vooral voor de eerste lijnen. Latere lijnen en in het bijzonder de secundaire lijnen konden al veel minder hun stempel drukken
op de ruimtelijke struktuur, vanwege de al "uitgekristalliseerde"
ruimtelijk-ekonomische struktuur en de "gematerialiseerde" vervlechtingen en interdependenties (Voppel, 1980; Läpple, 1976). Ekonomische- en technologische ontwikkelingen hebben later in veel gevallen
tot een andere transportvraag geleid, waardoor de, door de spoorweg,
bepaalde ruimtelijke struktuur is veranderd of de onderlinge verhoudingen zich hebben gewijzigd. Enerzijds werden geïndustrialiseerde
gebieden struktureel versterkt, waar trajekten of tracés van binnenscheepvaart, buisleidingen en wegvervoer in grote mate ruimtelijk
overeenstemden met het railtracé; anderzijds werden nieuwe gebieden
geïndustrialiseerd of traden gewichtsverschuivingen op tussen gebieden. Naast arbeidsdeling speelt daarbij ook de produktiespecialisatie
of ruimtelijke diversifikatie van de produktie door grote ondernemingen een rol. Vestigingsplaatsen worden dan veelal bepaald door de
aard en kapaciteit van verkeersnetwerken. Soms is zelfs de kontinuitelt van de produktie daarvan afhankelijk, bijvoorbeeld bij de ijzeren staalproduktie (Voppel, 1980; Voigt, 1973). Dit geldt ook voor de
Nederlandse situatie. Passchier en Knippenberg (1978) konsta- teren,
dat in de beginperiode de spoorwegen, naast en in aanvulling op het
watertransport, zeker een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling en
spreiding van de moderne industrie. Gemeenten liggend aan het spoor
hadden een grotere kans om industrie aan te trekken dan andere. Zij
tonen echter tegelijkertijd aan dat andere vestigingsplaatsfaktoren
een evenzo belangrijke rol hebben gespeeld, maar merken op dat het
bijzonder moeilijk is het onderlinge gewicht van de transportfaktor en
de andere vestigingsplaatsfaktoren te bepalen.
Het railtransport heeft oorspronkelijk eveneens grote invloed gehad op
de ruimtelijke spreiding van bevolking en voorzieningen op regionaal
en stedelijk nivo. De eerste spoorwegverbindingen van

~terdam

via

Haarlem en Leiden en via Utrecht naar Rotterdam en Den Haag, gereed
omstreeks 1850, waren gericht op de onderlinge verbinding van deze
stedelijke centra en versterkte daarmee de onderlinge vervlechtingen
van deze steden. Daarmee benadrukten of misschien zelfs fixeerden de
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spoorwegen de typiese ringvorm van de stedenrij in West Nederland.
Later vormden deze verbindingen eveneens de lijnen waarlangs de
suburbanisatie een aanvang nam (v.d.Knaap, 1916). Deze ontwikkeling
heeft zich in verschillende landen op dezelfde wijze voltrokken. Het
waren in die periode tot ongeveer de TWeede W.O. de spoorwegen en
tramlijnen die de richting en straal vam de stedelijke groei bepaalden
en eveneens rond de stations en halteplaatsen de groei van suburbane
en urbane centra (Mikus, 1966; Paschetto, 1915; Voppel, 1980; ECKT,
1916; Krings, 1983).
Na

wo 11 is de rol en invloed van de spoorwegen sterk verminderd door

de ontwikkeling van nieuwe alternatieve transportmiddelen. Daarmee is
ook de ruimtestrukturerende werking en de invloed op de fixatie of
dynamisering van maatschappelijke aktiviteiten sterk afgenomen. Het
ruimtelijk ubiquitaire karakter van de verschillende transportsystemen
in Nederland speelt daarbij een belangrijke rol.
Op

het nivo van de dienstverlening is wel sprake van een ruimtelijke

differentiatie. Het "intercity"-systeem is daarvan een duidelijk voorbeeld. Uit onderzoek in West-Duitsland blijkt dat intercity verbindingen de bereikbaarheid van de stedelijke centra aanmerkelijk vergroten en daarmee een konsoliderende invloed hebben op de stedelijke
hiërarchie. Bovendien blijken m.b.v. een intercity-net de stedelijke
centra in het landelijk gebied, die uitgesloten worden van dit net,
ontlast te kunnen worden. oe relatieve bereikbaarheid van deze centra
neemt dan namelijk af (Möller, 1983). omgekeerd geldt dat opname van
bepaalde steden in perifere regio's of landelijke gebieden, binnen een
regio de oriëntatie van de bevolking en ekonomische aktiviteit op die
stad kan versterken, waardoor de centraliteitswaarde van die stad
wordt verhoogd. Wijzigingen in de intraregionale stedelijke hiërarchie
kunnen eventueel wijzigingen in de stedelijke ontwikkeling induceren
(Hoffmann, 1983).
Uit het onderzoek van Hoffmann komt verder naar voren dat van sneltreintransport op interregionaal nivo nauwelijks effekten in de zin
van verschuivingen in de lokatie van produktie of bevolking kunnen
worden verwacht. verklaard wordt deze werking ook hier weer door de
aanwezigheid van alternatieve transportmogelijkheden. sneltreintransport op langere afstanden is wel gewenst om de huidige konkurrentiepositie van de spoorwegen te handhaven (Grubmeier, 1983; scott, 1983)
een oriëntatie op internationale schaal is daartoe noodzakelijk
(KIVI/NIVI, 1979).
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Op

stedelijk nivo en in het bijzonder in de binnenstad heeft de rail-

inErastruktuur (tram, metro) een grote fixerende invloed. De bereikbaarheid van de binnensteden is in grote mate afhankelijk van deze
transportvorm mede i.v.m. de dichtheid en de kongestieproblemen op de
wegen.
Railtransport heeft een grote capaciteit en een gering direkt oppervlaktebeslag (Paschetto, 1975; cresswell, 1979; Thomson, 1977; Urbanek, 1974). Het stedelijk railvervoer heeft eveneens een belangrijke
funktie t.b.v. het voor- en natransport: woon-werk en werk-werk verplaatsingen (Blom, 1982; Van Lohuizen et al, 1982; Liembrug, 1983; De
Leeuw, 1982).
Ofschoon de rol van de spoorwegen in het goederenvervoer beperkt is,
zijn spoorwegverbindingen noodzakelijk voor de fixatie van bepaalde
infrastruktuurknooppunten zoals bijvoorbeeld de zeehavens. Vooral voor
het internationale goederenvervoer is dit punt van belang. De nota
"NS-Goederenvervoer" (Ministerie van verkeer en Waterstaat, 1981) zegt
daarover: "Een zeer belangrijk aspekt van het railvervoer dat voor
handhaving pleit, is de funktie van het railvervoer in het vervoer van
en naar zeehavens. ( ..• ) In het verlengde hiervan ligt de plaats van
het railvervoer in het internationale vervoer en in het internationale
beleid. ( .•• ) Dit geldt heel expliciet voor de inspanningen tot uitbouw van het gekombineerd vervoer."
Als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande verhoging van de omloopsnelheid hebben de spoorwegen
(bijv. kontainers) hun konkurrentiepositie o.a. ten opzichte van de
vaarwegen vergroot. De ontwikkeling van mogelijkheden voor gekombineerd vervoer (lucht-rail; weg-rail; water-rail) in internationaal
verband is daarvoor van grote betekenis (KIVI/NIVO, 1979).
4.2. Koncentratie-spreiding
In het voorgaande is reeds gewezen op de afnemende betekenis van de
spoorwegen in de bepaling van het ruimtelijk spreidingspatroon van
bevolking en produktie na de TWeede Wereldoorlog. De grote

woningbo~

aktiviteit in deze periode heeft zich in haar ruimtelijke situering
steeds minder laten leiden door het ruimtelijk patroon van het spoor-
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wegnetwerk. In de periode 1961-1912 vond 40\ van de woningbouw plaats
in gemeenten met station. In de daaropvolgende periode, 1912-1911 was
dat nog maar 13\ (KIVI/NIVI, 1919). Daarmee is een ruimtelijk spreidingspatroon van de bevolking tot stand gebracht met een daaraan gekoppelde vervoersvraag, waar de spoorwegen slechts in beperkte mate
aan tegemoet kunnen komen (Thomson, 1911; Urbanek, 1914; Paschetto,
1915). voor die tijd maakten juist de trein en de tram een grotere
ruimtelijke spreiding van de bevolking mogelijk. Het spreidingspatroon
werd bepaald door de uitbouw van de spoorlijnen en door de situering
van stations en halteplaatsen. De groei van de steden en suburbane
centra had een relatief kompakte vorm vanwege het noodzakelijke vooren natransport, toen meestal te voet of per fiets (diverse au- teurs:
Die Kernstadt etc., 1914; ECMT, 1916). Dat geldt ook voor de spreiding
van bedrijven. Volgens Passchier en Knippenberg (1918) heb- ben de
spoorwegen een belangrijke rol gespeeld in de interregionale spreiding
van industriële aktiviteiten, doordat het scala van moge- lijke
vestigingsplaatsen door de verbeterde kolenaanvoer werd ver- ruimd.
Dit spreidingseffekt was echter in belangrijke mate afhankelijk van
andere vestigingsplaatsfaktoren en bovendien was er op regionaal nivo
ook t.a.v. de produktie sprake van koncentratie. De ontsluiting van
nieuwe afzetgebieden en arbeidsmarkten maakte koncentratie en
handhaving van lokatie in bepaalde ontwikkelingscentra mogelijk en
eveneens aantrekkelijk voor nieuwe vestigingen van buiten (Passchier
en Knippenberg, 1918; van der Knaap, 1918; voigt, 1960).
Momenteel is volgens Voppel (1980) slechts in beperkte mate sprake van
koncentratie of spreiding door de spoorwegen. Hoe dichter het net des
te meer vestigingsplaatsalternatieven. De keuze is dan verder afhankelijk van andere lokatiefaktoren. Spoorwegen kunnen bijdragen tot decentralisatie of in het bijzonder op de zgn. secundaire lijnen tot
lineaire spreiding. Echter in vergelijking met bijvoorbeeld de
->auto-wegen zijn de tendenzen tot verdichting van vestigingsplaatsen
groter. Het is duidelijk dat de technische kenmerken van de spoorwegen
daarin een bepalende rol spelen (Voppel, 1980).
Uit de gerefereerde literatuur komt naar voren, dat van een spreidende
of koncentrerende werking van de spoorwegen op interregionaal nivo
onder de huidige omstandigheden geen sprake is (Schliebe, 1983;
Hoffmann, 1983; MÖller, 1983). Tesamen met de andere transportverbin-

-36-

dingen vormen de spoorwegen een materiële uitdrukking van de bestaande
interregionale verdeling van produktie en bevolking en een voorwaarde
voor instandhouding daarvan (Schliebe, 1983).
Uit het rapport van het ECMT (1976) komt naar voren, dat over het algemeen, op regionaal nivo, de centra of gebieden, ontsloten door een
spoorweg, een grotere dichtheid vertonen dan niet door dit systeem
ontsloten centra of gebieden. ofschoon dit gedeeltelijk vanuit de
--~historische ontwikkeling is te verklaren, spelen daarbij ook andere

faktoren een rol. Van groot belang zijn het voor-, en in het bijzonder, het natransport. In het personenvervoer hebben vooral het niet
gemotoriseerde natransport en het natransport per spoor (tram, sneltram, metro) een belangrijke invloed op de tendens tot koncentratie
danwel spreiding op stedelijk nivo. Daarbij spelen kenmerken van het
railtransport als de hoge kapaciteit bij een relatief zeer beperkt
oppervlaktebeslag evenals de netwerkstruktuur, uitgestrektheid, dichtheid van de halteplaatsen, snelheid en komfort een doorslaggevende
rol. Deze vervoerssystemen vormen veelal een fundamentele voorwaarde
voor een verdichte stedelijke struktuur, i.v.m. de mobiliteitsvraag in
de binnensteden en de sterk begrensde mogelijkheden van andere
systemen om daaraan tegemoet te komen. Het wegverkeer heeft in de
'binnensteden nogal wat hinder van kongestieverschijnselen en ook de
parkeerruimte levert vaak grote problemen op. om toch voor het wegverkeer een relatief goede bereikbaarheid van de verdichte binnenstad
te handhaven is een gekoncentreerd, kwalitatief hoogwaardig alternatief vervoerssysteem met een hoge bereikbaarheidsindex onontbeerlijk
(Paschetto, 1975; urbanek, 1974; div. auteurs: OPNV, 1978; Thomson,
1977; Steenbrink, 1974).
Op stadsgewestelijk nivo zijn deze systemen, tesamen met een restrik-

tief beleid t.a.v. alternatieve vervoersmiddelen (m.n. de auto), bijzonder geschikt om een hiërarchie van centra tot stand te brengen,
danwel te handhaven en daarmee de positie van het oude stadscentrum te
versterken. Het is veelal juist het oude stadscentrum, dat het hardst
wordt getroffen door een open beleid t.a.v. het wegverkeer zonder een
adekwaat en konkurrerend beleid t.a.v. het openbaar vervoer
(Paschetto, 1975; Leibbrand, 1969, 1980; Drewe, 1975; Goudappel, 1976;
de Leeuw, 1982; ECKT, 1976).
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4.3. Differentiatie-homogenisatie
Uit de gerefereerde literatuur blijkt dat de aan- of afwezigheid van
een spoorwegverbinding, de uitgestrektheid van het net, het aantal
stations of halteplaatsen, de netdichtheid en netdifferentiatie een
niet te verwaarlozen invloed hebben op de differentiatie van de ruimtelijke struktuur (Voppel, 1980; ECHT, 1976; Schliebe et al, 1983; NS,
1984).
Enkele van de effekten die in het kader van de tendenzen differentiatie-homogenisatie kunnen optreden zijn bij de vorige punten al aan de
orde gesteld.
Volledige ontsluiting van een grondgebied maakt in principe de lokatie
van produktieaktiviteiten op een, op grond van andere vestigingsplaatsvoorwaarden, optimale plaats mogelijk. In de praktijk betekent
dat meestal de koncentratie van ekonomische aktiviteiten op een
beperkt aantal lokaties en daarmee een differentiatie van de ruimte
volgens de lokatiedynamiek van de ondernemingen (o.a. Voppel, 1980).
De mogelijkheden om met behulp van maatregelen ten aanzien van de
spoorweginfrastruktuur tot een omgekeerde situatie te komen, dat wil
zeggen bijvoorbeeld de regionale spreiding van ekonomische aktiviteiten te bevorderen, worden in de gerefereerde literatuur niet erg hoog
aangeslagen.
Uit enkele case-studies naar de ruimtelijke werking van het sneltreinverkeer in Frankrijk, Japan en West Duitsland (Hoffmann, 1983;
Schliebe, 1983; Möller, 1983) komt naar voren dat transportaanboddifferentiatie en snelheidsdifferentiatie in principe mogelijkheden
bieden om de kleinere steden of dorpen in het landelijk gebied of de
"open ruimte" te ontlasten, vanwege de bereikbaarheidsdifferentiatie
die daarmee optreedt. ook daarbij moet echter opnieuw de kanttekening
worden geplaatst, dat deze effekten mede afhankelijk zijn van de aanwezigheid van andere infrastrukturele voorzieningen.
Op

het regionale- en stedelijke nivo blijkt de railinfrastruktuur ten

behoeve van het personenvervoer, in het bijzonder het woon-werk en
werk-werk verkeer, wel degelijk een bepaalde ruimtelijke differentiatie te kunnen initiëren danwel te stimuleren of te fixeren.
Railinfrastruktuur kan ingezet worden voor een vrijwaringsbeleid van
bepaalde gebieden door specifieke vervoersassen of -lijnen te bewerk-
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stelligen. (vergelijk voor Nederland het beleid voor het Groene Hart).
In de voorgaande punten kwam al naar voren dat met behulp van de railinErastruktuur een bepaalde centraliteitshiërarchie kan worden gestimuleerd of in stand gehouden o.a. ten gunste van de oude stadskernen.
Hetzelfde geldt ten aanzien van een differentiatie in dichtheid. Ket
betrekking tot de netwerkstruktuur wordt in de literatuur in dit perspektief gewezen op de voordelen van een radiale

ontsluiting in kom-

binatie met een ringvormig netwerk en tevens op een goede aansluiting
op andere transportsystemen vanaf de knooppunten: fiets; Park & Ride
etc. (Liemburg, 1983; KIVI/NIVI, 1919; ECHT, 1916; Bolt, 1982; Meijer,
1984). verder wordt er bij bijzonder hoogwaardige transportsystemen
met een hoge bereikbaarheidsindex, zoals bijvoorbeeld de metro, gewezen op de betekenis ervan voor een specifieke transportvraag vanuit
bepaalde ekonomiese sektoren, in het bijzonder de dienstensektor. Deze
sektor blijkt zich in haar lokatiekeuze sterk te laten beïnvloeden
door een dergelijk transportaanbod. De ontwikkelingen boven het metrotracé van

~terdam

en Rotterdam wijzen duidelijk in deze richting

(Goudappel, 1916; van Dongen en oosterhuis, 1983; Goverde, 1915; Bald,
1981; Code, 1983; Ruppert. 1918).
Op basis van haar technische eigenschappen, kapaciteit en oppervlakte-

beslag biedt de railinfrastruktuur goede mogelijkheden voor bundeling
van het woon-werkverkeer op een beperkt aantal vervoersassen. Dat
geldt in het bijzonder voor de ekonomische ballingsgebieden. In die
gevallen kan het railtransport een

belang~ijke

konkurrent vormen voor

het individuele autotransport vanwege de kortere reistijd, komfort
e.d. Tevens kan deze verkeersbundeling een stimulerende invloed hebben
op de ruimtelijke aggregatie van ekonomische aktiviteiten in de stede-lijke centra vanwege de wenselijke minimalisering van het natransport
(Van Lohuizen et al, 1982; Blom, 1982; Hoffmann, 1983; MÖller, 1983).
4.4. Vergroting-vermindering van de bereikbaarheid
Bereikbaarheid vanuit het subjekt, de transportvrager, is synoniem met
toegankelijkheid bezien vanuit het objekt, het reisdoel. Het kan
worden uitgedrukt in termen van snelheid, kapaciteit, dienstverlening,
komfort, frekwentie en dergelijke.
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In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat ontsluiting van een gebied
met verkeersinfrastruktuur de bereikbaarheid of toegankelijkheid ervan
vergroot. Dat dit principe in de praktijk nogal wat beperkingen kent,
komt het duidelijkst tot uitdrukking in de dagelijkse filemeldingen op
nederlandse wegen en de grote kongestie en parkeerproblemen in de steden. Dit algemene principe dient daarom op zijn minst uitgebreid te
worden tot ontsluiting door meerdere alternatieve verkeersinfrastrukturen (Urbanek, 1974; Thomson, 1977; div. auteurs: OPNV, 1978). Daarmee heeft zich het railtransport voor zowel goederen als personen een
eigen plaats verworven; ondanks de konkurrentie van het individuele
(auto)verkeer. Dit geldt in het bijzonder voor de stedelijke centra,
omdat gegeven een bepaald nivo van autobezit, bij toenemende dichtheid
van woon- en werkgebieden het enerzijds steeds moeilijker wordt om de
auto te gebruiken terwijl anderzijds het makkelijker is een kwalitatief goed uitgebouwd openbaar vervoersysteem in stand te houden
(Sammons en Hall, 1977). om deze reden wordt in het beleid dan ook
sterk op deze verbetering van de konkurrentiepositie aangedrongen.
Op

interregionaal nivo geldt in principe hetzelfde. ontsluiting van

een gebied door verkeersinfrastruktuur verhoogt de bereikbaarheid ervan. Naast de ontsluitingssituatie door alternatieve transportvoorzieningen spelen daarbij netwerkstruktuur, nivo van dienstverlening,
frekwentie, snelheid e.d. een bepalende rol (Schliebe, 1983). Bereikbaarheidsdifferentiatie wordt in de literatuur naar voren gehaald als
een belangrijk instrument om bepaalde gebieden te ontlasten of de cen-traliteit van andere gebieden te versterken. Dat daarvan op zich een
stimulerende werking zou kunnen uitgaan bijvoorbeeld in het kader van
het regionaal beleid wordt met name in de recentere literatuur sterk
betwijfeld (Voppel, 1980; Hoffmann, 1983). Algemeen wordt echter aangenomen dat vergroting van de bereikbaarheid door railinfrastruktuur,
zowel voor het personen- als goederenvervoer, een van de faktoren kan
zijn om de ontwikkeling van een bepaalde ekonomische aktiviteit op een
bepaalde plaats in principe mogelijk te maken (Voppel, 1980; ECMT,
1976; Voigt, 1965, 1975; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1981).
Voor de centra van de grote binnensteden vormt het railtransport een
noodzakelijke voorwaarde om een redelijke mate van bereikbaarheid te
garanderen, zowel via dit transportsysteem als t.b.v. het wegverkeer
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(Thomson, 1977; urbanek, 1914; Paschetto, 1915; OPNV, 1978; Lüpke,
1983).
Ook hieruit komt naar voren dat de werking van het railtransport, en
haar daadwerkelijke aandeel in de bediening van de transportvraag, in
grote mate afhankelijk is van ruimtelijke struktuurvariabelen (Steenbrink, 1974) en per situatie kan verschillen (Thomson, 1977).
In het algemeen geldt dat zodra de bereikbaarheid van een stedelijk
gebied wordt vergroot de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats daarvan toeneemt. Dit uit zich niet zelden in een forse stijging van de
prijzen van grond en de eventueel daarop aanwezige bebouwing. Het
genererend effekt van werken ter verhoging van de bereikbaarheid van
een stad(sdeel) kan dus zeer groot zijn en blijkt dan een sterk richtende werking te hebben op de ruimtelijke struktuur. Dit effekt is
heviger naarmate de investeringen in een dergelijk projekt groter
zijn, vooropgesteld dat de hoogte van een investering een maat is voor
de kwaliteit van een voorziening (Goudappel, 1976). Ook hierbij spelen
opnieuw voor- en natransportsystemen een belangrijke rol. Verhoging
van de bereikbaarheid is nl. tevens afhankelijk van de mate waarin
deze systemen aansluiten op andere transportsystemen (Blom, 1982; van
Lohuizen et al. 1982). Daarnaast speelt ook de werkelijke afstand of
de "nabijheid" van de potentiële reisdoelen een belangrijke rol bij de
oriëntatie van mensen op die doelen (m.n. de voorzieningen) en daarmee
dus ook de lokatie van die doelen zelf en het gebruik van een bepaald
transportmiddel (Sammons en Hall, 1977; Liemburg, 1983). Nabijheid is
dus nauw verbonden met bereikbaarheid en deze faktoren samen dienen in
de literatuur veelal als basis voor een pleidooi voor een sterke verdichting van de stedelijke centra, een vermenging van funkties en een
daarop gericht vervoerssysteem. Veelvuldig wordt gewezen op de goede
eigenschappen van het railtransport in dit opzicht (Urbanek, 1974;
Passchetto, 1915; OPNV, 1978 ).

4.5. Belasting-bescherming van het milieu
De milieu-invloeden van het railtransport komen in de literatuur vaak
aan de orde. Daarbij wordt voornamelijk gewezen op de gunstige positie
van het railtransport in vergelijking met het individuele autoverkeer
m.b.t. oppervlaktebeslag, energiegebruik, emissies, hinder, aantasting
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van het landschap en het leefklimaat e.d. In het bijzonder geldt dit
voor het geëlektrificeerde deel van het spoorwegnet. Volgens OUdendal
kan daarom het gebruik van de MER in de besluitvorming over de
verkeers- en vervoersproblematiek belangrijke gevolgen hebben voor het
railtransport en de verdeling van het transportaanbod over de verschillende vervoersinfrastrukturen (KIVI/NIVI, 1979). opnieuw komt ook
hier het voordeel van de spoorwegen m.b.t. het oppervlaktebeslag en de
daarbij mogelijke kapaciteit aan de orde (Urbanek, 1974: OPNV, 1918;
Schliebe, 1983). Daarmee blijft namelijk ook de hinder ruimtelijk beperkt. Volgens Hoffmann (1983) zijn tegen deze hinder goede beperkende
maatregelen te treffen en is de hinder zeker niet groter en ook minder
frekwent dan bij het wegverkeer. In sterk verdichte stedelijke gebieden kan dit lawaai een probleem vormen voor de bepaling van de spoortracés en de verdichting van de bebouwing langs de tracés. Volgens
Ploeger (1983) kan een kwantitatieve toepassing van de geluidszonering
een bedreiging vormen voor de toekomst van het openbaar railvervoer.
Uit onderzoek is echter gebleken dat spoorweglawaai minder hinderlijk
wordt ervaren dan lawaai door het wegverkeer veroorzaakt (Grübmeier,
1983; Schliebe, 1983; KIVI/NIVI, 1919).
De invloed van het railtransport op het landschap is ondanks de hoge
mate van koncentratie groot. Vooral nieuwe trajekten voor het sneltreintransport hebben sterke invloed op het landschap en een grote
barriërewerking (Schliebe, 1983). Dat laatste kan worden voorkomen
door bruggen en tunnels. Maar deze dwingen andere gebruikers van het
landschap (bijv. landbouwers) veelal tot het afleggen van grotere afstanden om van de ene naar de andere plaats te komen en bovendien
hebben deze aanpassingen ingrijpende invloed op het landschapsbeeld.
Daarnaast kan zich door tunnelbouw de grondwatersituatie wijzigen.
Uit de gerefereerde literatuur blijkt ontegenzeggelijk dat een verhoogd transportaandeel van het railvervoer ten koste van het wegvervoer in een snelle absolute vermindering van de milieubelasting en het
energiegebruik resulteert en eveneens in een sterke absolute toename
van de verkeersveiligheid en de kwaliteit van het leefmilieu
(KIVI/NIVI, 1979).
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HOOFDSTUK 5
VAARWEGEN

Vaarwegen bieden goede mogelijkheden voor massatransport van goederen,
mits ze bepaalde kapaciteitsnivo's hebben en ze redelijk permanent
bevaarbaar zijn. Hierdoor is bijvoorbeeld de Rijn een belangrijkere
transportader dan de Rhöne, de Donau of de Mississippi, die door hun
fysisch-geografische beperkingen en hun natuurlijke looprichtingen een
wezenlijk geringer potentieel voor transport van goederen te water
bieden.
De binnenscheepvaart is nog steeds een geduchte konkurrent voor het
railvervoer van bulkgoederen. Engelse studies wijzen uit dat voor
bulkgoederen het transport te water het goedkoopste is van de drie
binnenlandse vervoerswijzen: rail, weg en water. (NWTA, 1981). Het
binnenschip vergt van alle transportmiddelen - met uitzondering van
pijp- of buisleidingen - de kleinste hoeveelheid energie om bijvoorbeeld een ton goederen over een afstand van 100 km te vervoeren
(Studiecommissie Kanaalverbinding Groningen-Drente-Twente, 1975). Dit
geldt met name voor typische goederen waarvan de transportkosten een
relatief groot deel van de kostprijs maken, zoals bouwgrondstoffen en
-materialen, ertsen, kolen, olie, olieprodukten en granen.
De laatste tijd heeft de binnenscheepvaart voor een aantal bulkgoederen sterke konkurrentie gekregen van het vervoer per buis- of
pijpleiding (m.n. olie en olieprodukten). Maar hier geldt dat pijp- of
buisleidingen niet geschikt zijn voor het transport van meerdere soorten goederen tegelijkertijd en ze bovendien vaak privaat eigendom zijn
door een of meerdere gebruikers (kartel)(NWTA, 1981 en Structuurschema
Buisleidingen, 1982).
Tot slot: het is niet mogelijk gebleken om de (geringe hoeveelheid)
literatuur die op vaarwegen betrekking heeft te behandelen onder de in
Hoofdstuk 11 onderscheiden aspekten. Merendeel van de literatuur in
deze handelt over de aspekten "verandering-stabilisatie" en "koncen-tratie-spreiding". Deze twee zaken zijn in afzonderlijke paragrafen
weergegeven. De overige opmerkingen zijn in een laatste paragraaf samengebracht.
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5.1. Verandering-stabilisatie
Van oudsher zijn vaarwegen in hoge mate bepalend geweest voor de
vestigingsplaatskeuze van bedrijvigheid en bevolking. Zo waren de
vaarwegen in het begin van de industrialisatie in nagenoeg alle westeuropese landen de enige transportwegen waarlangs op snelle en efficiente wijzen grote hoeveelheden goederen vervoerd konden worden. De
binnenscheepvaart was in die tijd zeer sterk vervlochten met het sociaal-ekonomisch gebeuren. De mogelijkheden tot gebruik van een natuurlijk vaarwegenstelsel en de kapaciteit ervan door regulering en
kanalisering te vergroten, bepaalden tot op grote hoogte de mate
waarin vaarwegen van invloed waren op de ruimtelijke strukturering van
de produktie in een land of landsdeel. De systeemimmanente kenmerken
van het vaarwegenstelsel maakten het zo mogelijk dat van de ene kant
een histories gegroeid nederzettingspatroon werd veranderd in die
industrialisatiefase, maar bepaalden van de andere kant weer voor een
zeer groot deel het nieuwe ruimtelijke patroon (Voppel, 1980; BCMT;
1975 en ECMT, 1977).
De opkomst en snelle technische ontwikkeling van het spoorwegensysteem
heeft vanaf het midden van de vorige eeuw de binnenscheepvaart en zo
het vaarwegenstelsel, dat niet snel genoeg aangepast kon worden aan de
technologische vooruitgang, als "raumwirksamer Faktor" nagenoeg uitgeschakeld (Voppel, 1980, van der Knaap, 1980). De kapaciteiten van
grote delen van het vaarwegenstelsel werden ontoereikend. Slechts de
vaarwegen met zeer hoge kapaciteiten en die aan de modernste eisen wat
betreft snelle doorvaart, verkeersveiligheid e.d. voldoen, zoals de
Rijn, het Amsterdam-Rijn Kanaal, het oortmund-Eemskanaal e.a. blijken
hedentendage nog gebruikt te (kunnen) worden voor het massa-bulkgoederen-transport (ECMT, 1975; Studiecommissie Kanaalverbinding,
1975).
De Studiecommissie kanaalverbinding (1975) en Kersting (1978) hebben
hieruit de konklusie getrokken dat de invloed van vaarwegen op het
ruimtelijk vestigingsgedrag van produktie-aktiviteiten hedentendage
zeer gering is geworden. Voppel (1980) voegt hieraan toe dat andere
faktoren "die ausserhalb des Verkehrspotentials der Flüssen liegen",
zoals nabijheid van markten, integratie van produktie-aktiviteiten in
grotere produktiekompleksen, van wezenlijk groter belang zijn geworden
bij instandhouding- en veranderingsprocessen in de ruimtelijke struk-
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tuur. Het blijkt met andere woorden niet mogelijk aan te geven in welke mate de huidige ruimtelijke situering van produktie en konsumptie
is beïnvloed, laat staan bepaald, door het van oudsher in Nederland
aanwezige net van vaarwegen. Duidelijk is echter wel dat vaarwegen van
grote betekenis zijn geweest voor de ekonomisch-ruimtelijke ontwikkeling (Vaarwegennota, 1981).
5.2. Koncentratie-Spreiding
De onderzoeken van Kersting (1978), Voppel (1980) en de studiecommissie Kanaalverbinding Groningen-Drenthe-TWente (1915) geven aan dat
vaarwegen en binnenscheepvaart in principe lineair koncentrerend kunnen werken op de lokaties van verwerkingsaktiviteiten van massagoederen, voorzover de overige lokatiefaktoren een ligging bij of in
de nabijheid van overslagplaatsen van die massa-bulkgoederen mogelijk
maken. Het natuurlijke vestigingsplaatsvoordeel dat vaarwegen bieden,
blijkt echter in de meeste gevallen geen voldoende voorwaarde te zijn
voor vestiging van een of andere produktie-aktiviteit ergens langs een
vaarweg.
De grotere of hoofdvaarwegen worden voornamelijk gebruikt voor de internationale doorvaart. Produktie-aktiviteiten, die gericht zijn op en
afhankelijk zijn van dit lange-afstandtransport van grote hoeveelheden, zijn slechts op enkele voor hun geschikte plaatsen en/of binnen
ruimtelijk-funktionele produktiekompleksen gelokaliseerd: nabij zeehavens, in de grondstoffengebieden en/of de bestaande historisch gegroeide geïndustrialiseerde regio's. De kostenvoordelen van het transport te water zijn het grootst wanneer overslag op andere binnenlandse
transportwijzen kan worden vermeden: dus wanneer het aantal overslagpunten tussen zeetransport en inlandstransport zo gering mogelijk
gehouden kan worden. Deze tendens wordt versterkt door processen van
schaalvergroting en rationalisatie in het industriëel transport per
binnenschip (onder meer tot uiting komend in de zesbaksduwvaart).
De sterkte van een industriegebied als Duisburg bijvoorbeeld ligt
onder meer in het feit dat daar talloze havenaansluitingen aanwezig
zijn met hun respektievelijke industrievestigingen die een vrijwel
ongehinderde doorvaart vanuit de zeehaven van Rotterdam mogelijk maken
(Voppel, 1980).
Het blijkt dus dat andere strukturele en kwalitatieve eisen die aan
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produktieprocessen gesteld worden bepalender zijn voor het indirekt
strukturerend effekt van vaa~egen op de ruimtelijke struktuur, dan de
vaarwegen zelf. Deze laatste treden voornamelijk op in en nabij bestaande industriëel-stedelijke kompleksen. Voppel (1980) heeft hieraan
de konklusie verbonden dat bij beslissingen over het aanleggen van
nieuwe kanalen of

wate~egverbindingen,

zulks in het kader van een

regionaal stimuleringsbeleid, te weinig naar dit gegeven is gekeken.
Volgens hem is er vaak te voorbarig vanuitgegaan, dat van de aanleg
van een nieuwe

vaa~eg

stimulerende, in casu spreidende effekten op

produktie-aktiviteiten zouden uitgaan. Een konklusie die eveneens in
de studie van de studiecommissie Kanaalverbinding en in de vaarwegennota (1981:41) te lezen valt.
In uitzonderingsgevallen kan een voorgenomen vestiging van een voor
het regionaal beleid belangrijke nieuwe industrie afhankelijk blijken
te zijn van verbetering van de vaarweginfrastruktuur (Voppel, 1980;
Kersting, 1978; vaarwegennota, 1981).
,setrekt men alleen de kostenvoordelen van transport te water in vergelijking met vervoer per spoor of via de weg in de beschouwing, dan
zou men tot de konklusie kunnen komen, dat nieuwe vaarwegen wel degelijk een stimulerende rol zouden kunnen spelen in het aantrekken van
produktie in ontwikkelingsregio's. Iets wat de National Waterways
• Transport Association in haar studie voor het Verenigd Koninkrijk
heeft gedaan. Daarbij heeft ze niet, zoals de andere aangehaalde auteurs dat gedaan hebben,

vaa~egen

en binnenscheepvaart als lokatie-

en ruimtestrukturerende faktoren voor produktie vergeleken met andere
lokatiefaktoren. Hierdoor ontstaat een te eenzijdig beeld van het
strukturerende effekt van vaarwegen.
De onderzoeken van Voppel (1980) en Kersting (1978) wijzen juist uit,
' dat het potentiëel ruimtestrukturerende effekt van vaa~egen in werkelijkheid sterk wordt ingeperkt door de koncentratie van de binnenscheepvaart op de hoofdvaarwegen en de daarbij aanwezige knooppunten
met andere vervoerssystemen met de daarbij horende vervoerstechnieken
(knooppunten van rail-, weg- en scheepvaartvervoer). In dit verband
wordt gewezen op de ontwikkelingen in de bedrijfstak binnenscheepvaart. Rationalisaties en dergelijke hebben tot een toenemende gemiddelde scheepsgrootte geleid. Produktiebedrijven, die hun transport,
vanwege een beperkte kapaciteit van de vaarweg, moeten doen verrichten
met een scheepsgrootte, die gemiddeld kleiner is dan bij overeen-
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komstige bedrijven elders, zullen niet van deze rationalisatie kunnen
profiteren. Hierdoor hebben deze bedrijven te maken met hogere transportkosten bij vervoer over water, hetgeen er zelfs toe kan leiden dat
het transportkostenvoordeel van binnenscheepvaart verloren gaat en
overgeschakeld wordt op een andere transportechniek, afhankelijk van
de beschikbaarheid van de desbetreffende infrastruktuur. Het
ruimte-strukturerende effekt van een kleinere vaarweg op deze produktieaktiviteit verdwijnt dan. (Vaarwegennota, 1981). Het net van hoofdvaarwegen zal dientengevolge het belangrijkste net zijn vanwaaruit
impulsen uitgaan op de ruimtelijke situering van produktie, waarbij
deze effekten zich voornamelijk via de knooppunten van verschillende
vervoerssystemen (infrastruktuursystemen) doen gelden.
5.3. overige aspekten
Door de toename van het bulk- en semibulkgoederentransport op de
hoofdvaarwegen zal een aantal fysieke knelpunten in het vaarwegennet
zwaarder belast·worden dan tot nu toe het geval was. Een aantal oplossingen zoals vergroting van de kapaciteit van de doorgang door sluizen
en onder bruggen zal niet direkt ruimtelijke konsekwenties hebben;
andere oplossingen, zoals bochtverleggingen (Waal) wel. Daarbij zullen
met name de landschappelijke en ekologische aspekten in het geding
kunnen komen (Van den Enden, 1983; vaarwegennota, 1981).
Doorsnijding van landbouwgronden en barrièrewerking (onder meer te
verstaan als inbreuk op bestaande leefgemeenschappen (Studiecommissie
Kanaalverbinding, 1975) zijn hierbij de in de literatuur genoemde
ruimtelijke effekten.
Een ander verschijnsel, dat in de literatuur genoemd wordt vanwege
zijn direkte en indirekte ruimte-strukturerende effekten is de rekrea-·
tievaart. Er is sprake van een groeiende behoefte aan rekreatievaart
en opgemerkt kan worden dat met de afname van de beroepsvaart op een
aantal kleinere vaarwegnetten, de rekreatievaart een toenemend beroep
doet op die vaarwegen. Deze ontwikkeling heeft niet alleen gevolgen
voor ruimtegebruik, natuurlijk milieu, landschap en natuurbehoud, maar
ook voor de land-, spoor- en vaarwegen die de verplaatsing van rekreanten mogelijk maken (Studiecommissie Kanaalverbinding, 1975; NWTA,
1981; vaarwegennota, 1981). verdere uitwerkingen van het (mogelijke)
direkte en indirekte ruimte-strukturerende effekt worden in de bestudeerde literatuur niet gegeven.
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HOOFDSTUK 6
BUISLEIDINGEN

Buisleidingen zijn geen nieuwelingen in infrastruktuurland. De aquaducten uit de klassieke oudheid bewijzen deze stelling.
Aan de distributieleidingnetten van water, gas en elektriciteit

z~Jn

we inmiddels al zo gewend geraakt, dat deze doorgaans ook niet (meer)
in de beschouwingen over buisleidingen betrokken worden. Hierbij gaat
het dan om uiterst verfijnde netwerken met een hoge dichtheid waarvan
wij de aanwezigheid en het funktioneren weer bewust worden wanneer er
ingrijpende storingen optreden. Zo bleek hoe kwetsbaar de stedelijke
ekonomie van een stad als New York was, toen daar in de zomer van 1977
de elektriciteitsvoorziening voor geruime tijd uitviel.
Daarnaast zijn nog de leidingen te noemen die als 'tunnel' voor aangepaste voertuigen kunnen dienen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de
metro maar er bestaan geavanceerde voorbeelden zoals de
'Mehrzweck-' of 'Integral Bahne' in de BRD. Deze laatste is evenwel
tot dusverre niet verder gekomen dan tot prototype.
In het algemeen heeft de literatuur betrekking op buisleidingnetwerken
die transporten verzorgen van aardgas, aardolie, raffinaderijprodukten, afval-, drink- en industriewater.
In de gerefereerde literatuur wordt nogal wat aandacht besteed aan de
technologie die verbonden is met het buisleidingennet en het buisleidingentransport.
Buisleidingen zijn zowel transportmiddel als transportweg en kennen
een grote mate van eksklusiviteit in gebruik en gebruiker en worden
gekenmerkt door een groot en kontinu transportvermogen. Tesamen met de
ver'processing' -een term van Meeuse (1982)- van de industriële produktie-aktiviteiten en met de snelle ekonomies-technologiese ontwikkeling in de industrie, zo wordt gesteld, zijn de industriële leidingen
een belangrijk kwantitatieve en kwalitatieve rol gaan spelen in het
vervoer van stoffen. Middels buisleidingen is men tegemoet kunnen
komen aan kontinue- dan wel aanzienlijk vergrote 'belevering' met
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grond- stoffen van bepaalde soorten industriële produktieprocessen.
Het optimaliseren van produktie en transport (onder meer door de toepassing van 'materials management' en van 'business logistics') in de
industrie heeft deze kontinue bevoorrading noodzakelijk gemaakt. Inspanningen ten behoeve van maatregelen, die enkel en alleen voor het
transport van produkten dienen, zoals verkleinen, homogeniseren, verpakken, etc. kunnen op deze wijze vermeden worden. 'Kortgesloten' systemen zoals buisleidingtransporten blijken voor bepaalde produktietakken bij uitstek geschikt te zijn voor 'technologische optimalisering' van het transport van stoffen en misschien in de toekomst
zelfs van vaste produkten, waarbij dan gebruik gemaakt kan worden van
dragervloeistoffen of dragergassen.
Aan deze ontwikkelingen in het transport en aan de veranderingen van
de technologische en ekonomische kaders wordt zoveel aandacht besteed,
omdat hierin volgens Meeuse (1982) de redenen liggen waarom buisleidingentransport zich heeft ontwikkeld als industriële transportmodaliteit.
6.1. verandering-stabilisatie
Door verscheidene auteurs (Voppel, 1980; Meeuse, 1982; Hoeks en Rijtema, 1982; Verwer, 1982) wordt aangegeven, hoe als gevolg van de industriële ontwikkeling en het daarmee samenhangende transport van stoffen
over grote afstanden in toenemende mate ondergrondse transportleidingen zijn aangelegd. Dit bespoedigde de vervanging van steenkool als
energiedrager door aardolie en -gas. De lokatie van een groot aantal
industriële aktiviteiten kon daardoor worden losgekoppeld van de vindplaatsten danwel de aanlandingsplaatsen van kolen-.
respectievelijk havengebieden.

om

mijnbou~

andere redenen oriën- teerden met

name de petrochemiese industrie zich voor hun vestiging sterk op de
kust. (Wever, 1974). Bovendien, zo stelt Voppel (1980) is de
ruimtelijke '"Wirkungsgrad des Erdölleitungssystems auf die Standorte
der Raffinerien punkthaft intensiv und führt bei fehlende Wachstum,
dem der Bau der neuer

~nlage

folgen könnte, zur Erstarrung der von

ihnen abhängigen Standortgruppierungen'".
Buisleidingnetwerken verschaffen dus in principe bepaalde industriesektoren de mogelijkheid om totaal nieuwe lokaties in te nemen en zo
de industrieel-ruimtelijke strukturen vergaand om te wentelen, maar
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door processen als 'industriële kompleksvorming' en 'kustoriëntatie'
(Wever) vindt in de praktijk juist versterking van de geografische
inertie plaats.
Daarenboven gaat het bij olie- en raffinageproduktenleidingen om relatief stabiele transportrelaties, zowel wat betreft ligging als wat
betreft het verzekerd zijn van aan- en afvoerlijnen, die bovendien
kontinue en ononderbroken dienen te zijn tussen begin- en eindpunt.
Hierdoor is het ruimtefixerende moment verreweg dominant.
Doen zich evenwel verschuivingen voor in de lokaties van raffinage- en
chemie-aktiviteiten, zo stelt Hudson (1983) dan is dat veeleer het
resultaat van processen van 'beweging van de olieproduktie naar de
bron'.
6.2. Koncentratie-spreiding
In de voorgaande paragraaf is in de bespreking van de in de bestudeerde literatuur genoemde aspekten van verandering en stabilisatie reeds
aangegeven, dat buisleidingen als infrastruktuur twee ruimtelijke tendenzen in een aantal industriesektoren mogelijk maken: koncentratie en
spreiding. Uit de (beperkte hoeveelheid) literatuur komt duidelijk
naar voren dat de koncentratietendensen dominant zijn (Voppel, 1916 en
1980). Buisleidingen maken ook spreiding mogelijk, maar daarbij gaat
het vooral om met de raffinage en basischemie verwante en daarvan afhankelijke aktiviteiten. Hierbij dient, volgens Voppel, de kanttekening gemaakt te worden, dat het ook maar om een begrensd aantal
mogelijkheden gaat. Ten eerste omdat buisleidingen niet overal aanwezig zijn, en vooral aangelegd zijn en worden tussen historisch gegroeide produktiekompleksen, en ten tweede omdat het aantal aansluitingen 'onderweg' om allerlei technische redenen zeer beperkt
dient te zijn. Mogelijkheden om langs deze weg tot verdichtingen van
het netwerk te komen zijn gering.
Het agglomererende effekt van de industriële aktiviteiten zelf is met
andere woorden bepalender dan het dekoncentrerende vermogen van buisleidingen. De noodzaak van vestigingsplaatsen in elkaars nabijheid
voor bedrijven die kwa grondstoffen en halffabrikaten op elkaar zijn
aangewezen, is zeer groot.
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Tegenover het buisleidingennet voor aardolie en raffinageprodukten
staat het buisleidingennet voor het transport van (aard)gas. Dit is in
Nederland een zeer dicht en tegelijkertijd zeer wijd verspreid net. De
nagenoeg ubiquitaire aanwezigheid van het aardgasnet heeft in Nederland ertoe geleid dat industrieproduktieprocessen, die op gas zijn
aangewezen, niet meer in de nabijheid van mijnbouwgebieden hoeven te
liggen. Aardgas heeft dus industrieprocessen grotere reikwijdten verschaft (Structuurschema Buisleidingen, 1982).
6.3. Differentiatie-homogenisatie
Over dit aspekt hebben we in 9e literatuur slechts enkele opmerkingen
aangetroffen, met name over buisleidingenzones en buisleidingenstraten. Hiervan kunnen differentiërende effekten uitgaan doch deze
zijn beperkt. Door technische kenmerken overheersen de koncentrerende
effekten. (Struktuurschema Buisleidingen, 1982) Voppel (1980) heeft
verder in dit verband opgemerkt, dat buisleidingennetten elkaar om
veiligheids- of militair-strategische redenen kunnen uitsluiten, maar
dit gegeven leidt nauwelijks tot differentiaties.
6.4. Belasting-bescherming van het milieu
Hoeks en Rijtema (1982) wijzen erop, dat er bij de aanleg van een
buisleiding sprake is van een direkte bodemaantasting die zichtbaar
wordt door middel van bestemmingsveranderingen van de grond en door
vergravingen die ook zonder bestemmingsverandering plaatsvinden. Dit
betekent volgens hen, dat de aanleg van een buisleiding nadelige
gevolgen kan hebben voor andere funkties van de bodem.
Dit betreft:
1. beperking van het bodemgebruik, omdat het terrein vrij moet blijven
van bebouwing, bossen en diepwortelende gewassen;
2. verbod van het uitvoeren van bepaalde bodemkundige ingrepen, die de
veilige ligging van de leiding in gevaar kunnen brengen;
3. verstoring van de profielopbouw, waardoor afsluitende bodemlagen
kunnen worden verbroken en grondwaterverontreiniging in watervoerende pakketten kan optreden;
4. blijvende aantasting van het landschap tengevolge van de uitvoering
van de werken met de daarmede samenhangende verarming van de natuur.
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Daarnaast noemen zij de biologische en chemische aantasting van de bodem, die bij eventuele lekkage en leidingbreuk kan optreden, hetgeen
een veelgroter milieubezwaar vormt. Er kunnen fysische, chemische en
biologische veranderingen hierdoor in het bodemsysteem optreden welke
direkt en indirekt gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van
de bodem en vandaaruit op woon-, werk- en rekreatie-aktiviteiten van
de bevolking. Zo kan lekkage tot gevolg hebben, dat de bodem niet langer meer geschikt is als groeiplaats voor de vegetatie en dus ongeschikt wordt voor landbouwkundig gebruik. Het grondwater kan zodanig
worden verontreinigd, dat dit water niet meer te gebruiken is voor
drinkwater, industriewater of beregeningswater in de landbouw.
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HOOFDSTUK 7

TELEKOMMUNIKATIE

Met de uitvinding van transistor, geintegreerde schakelingen, komputer
en sateliet is de basis gelegd voor een sterke groei in de voortbrenging en verwerking van informatie.
De drastische reduktie van de kosten van informatieverwerking en de
eveneens drastische vergroting van de kapaciteiten van informatieverwerkende systemen, welke verbonden zijn met de snelle expansie van de
mikro-elektronika, kunnen eerder als een revolutionaire dan een evolutionaire verandering worden opgevat. De introduktie van de chip wordt
vaak vergeleken met de invoering van de stoomkracht, de spoorwegen en
de auto. Ieder van deze grote technologische omwentelingen betekende
een geweldige verandering van de ruimtelijke struktuur.
De snelle groei van de informatiesektor heeft met betrekking tot de
ruimtelijke struktuur een groot aantal vragen opgeroepen. Zullen de
ongelijkheden in de leefomstandigheden tussen stad en platteland worden verscherpt of afgezwakt? Hoe zal het ruimtelijk gedrag van
bedrijven en bevolking worden beinvloed? Zullen nieuwe vestigingskwaliteiten voor industriële en dienstverlenende bedrijven ontstaan?
(Verschuure, 1984).
Onze aandacht gaat -in het kader van deze studie- uit naar de invloed
van vormen van telekommunikatie op de ruimtelijke struktuur.
Nieuwe vormen van telekommunikatie hebben zowel betrekking op kommunikatie tussen personen (bijv. de videofoon), tussen personen en informatieverwerkende systemen (bijv. een besturingssysteem ten behoeve van
industriële produktie) als tussen informatieverwerkende systemen onderling (bijv. op elkaar aangesloten komputers). Deze beide laatste
korobinaties van telekommunikatie en informatieverwerking -in het franse taalgebied aangeduid met de term 'télématique'- hebben de mikroprocessor als kern.
De mikroprocessor levert de mogelijkheid tot gedecentraliseerd rekenen
en heeft een zeer breed toepassingsgebied.
Er zijn niet alleen nieuwe markten voor hierop gebaseerde produkten
door ontstaan (cf. de zakrekenmachine en videospelletjes), maar ook
bestaande produktieprocessen worden er drastisch door veranderd; dit
geldt in het bijzonder voor de dienstverlening, waar de informatieverwerking een centrale rol speelt.
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7.1. Verandering-stabilisatie en spreiding-koncentratie
De snelle ontwikkeling van de "nieuwe media" impliceert een drastische
reduktie van de tijds- en kostenfaktor bij de overbrugging van afstanden. Abler (1981) spreekt in dit verband van "cost-space
convergence" en "time-space convergence".
Een belangrijk deel van de diskussie over de gevolgen van de verbreiding van deze nieuwe media voor de ruimtelijke struktuur spitst zich
toe op de vraag of deze aanleiding geven tot ruimtelijke koncentratie
danwel tot een vergaande spreiding van bevolking en ekonomische aktiviteiten.
In voorgaande decennia bestond de, in het algemeen geaksepteerde, indruk dat nieuwe kommunikatiemedia het traditionele, fysieke transport
goeddeels zouden vervangen. De bekende drie T's ('transport-telekommunications trade-off') zou voor de steden aanzienlijke gevolgen hebben.
Extreem doorgetrokken, zo luidde de redenering, maken nieuwe media het
een goed getraind en goed toegerust individu mogelijk vanuit zijn
'electronic cottage' (Toffler, 1973; Deken, 1981) met alle gewenste en
noodzakelijke geachte personen te kommuniceren; op voorwaarde
uiteraard dat deze meewerken.
Deze afgezonderde en aan één plaats gebonden leefwijze wordt ook wel
de utopie van de vervangbare ruimte genoemd: lokaties kunnen arbitrair
worden vastgesteld en om eendere redenen weer herzien (Marshall
McLuhan).
Het vervangen van 'fysiek transport' (van mensen en goederen) door
'informatie transport' maakt een nieuwe ruimtelijke arbeidsdeling mogelijk waarbij agglomeratievoordelen in principe kunnen worden ge_J

spreid tot in de minder dichtbevolkte landsdelen. Als uiteindelijk
resultaat verdwijnen de steden met hun koncentraties van macht, mensen, vervuiling en ekonomiese aktiviteiten.
De decentralisatie heeft zowel betrekking op de bevolking, die minder
is aangewezen op de diensten in de stedelijke centra, als op bedrijven, waarvoor telekommunikatie snelle en efficiënte verbindingen
tussen relatief zelfstandige bedrijfsonderdelen die elk op hun specifieke, meest gunstige lokatie kunnen worden gehuisvest, tot stand kan
brengen.
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Onderzoek levert inderdaad enige indikatie dat telekommunikatie de
decentralisatie van werkgelegenheid uit de grote steden bevordert.
Verschuivingen in de arbeidsindeling tussen grote steden konden niet
worden vastgesteld.
Onderzoek van Goddard en Pye (1977) naar de invloed van telekommunikatie op het lokatiegedrag van bedrijven in de tertiaire sektor suggereert dat bedrijven de kommunikatie extensieve bedrijfadelen verplaatsen. Zowel bij openbare als partikuliere bedrijven gaat het daarbij om routine funkties die vanuit de grote stedelijke centra, met
relatief dure arbeidskracht hoge, grondprijzen en kongestie, naar meer
perifeer gelegen steden en regio's trekken.
In verschillende landen zijn deze mogelijkheden tot decentralisatie
vertaald in een beleid ter stimulering van de ekonomische groei van
probleemregio's zoals in Frankrijk en de USA (Goldmark, 1973), of worden maatregelen in deze zin overwogen, zoals in de BRD. (Türke, 1983).
In de literatuur worden evenwel tegenover deze decentralisatie ook een
aantal overwegingen gegeven die juist in de richting van een verdergaande ruimtelijke koncentratie wijzen.
Een verdergaande spreiding van een groot deel van de bevolking zal een
hoogwaardig, fijnmazig en kostbaar netwerk voor de distributie van
goederen, energie en andere materiële behoeften in het dagelijks leven
met zich meebrengen. (Gottmann, 1983).
Het gemak van de kommunikatie via de nieuwe media zal een groter volume en een bredere stroom informatie veroorzaken. De informatiestroom
zal een gedifferentieerder karakter krijgen.
De noodzaak c.q. de behoefte aan direkt persoonlijk kontakt neemt
daarmee zeker niet af. Er wordt zelfs rekening mee gehouden dat door
de toename van de mogelijkheden tot interakties als gevolg van telekommunikatie meer reizen zullen worden veroorzaakt dan erdoor worden
gesubstitueerd. Deze konklusie wordt ontleend aan onderzoek naar de
invloed van de telefoon op de ruimtelijke struktuur. (zie Gottmann,
1966; Dietvorst, 1979). Gottmann legt daarbij een direkte relatie
tussen telefoon en wolkenkrabber. De telefoon bood de mogelijkheid
kantoor (decision-unit) en industrie (production-unit) ruimtelijk uit
elkaar te leggen; bevorderde tevens de hoge koncentratie van kantoren
in speciale gebieden. Het is daarnaast moeilijk een voorstelling te
maken van wolkenkrabbers zonder de telefoon om zo'n kamplex en
geïntegreerd systeem te laten werken.
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Voor kommunikatiekanalen met zeer hoge kapaciteiten is het telefoonnet
('smalband-kabel') dat nu als basis dient, ook in een gedigitaliseerde
versie, niet voldoende. Daarvoor is een nieuw net van glasvezel- of
coaxkabel noodzakelijk. Een net van zgn. 'breedband-kabels' is zeer
kostbaar en slechts rendabel in gebieden met een gekoncentreerde vraag
naar dit nieuwe netwerk; i.c. de bestaande kantoorkoncentraties.

Een uitweg uit vormen van technologisch determinisme (waarbij de
nieuwe techniek als grondslagleggend wordt gezien voor een sterke
ruimtelijke decentralisatie danwel centralisatie) heeft Goddard door
een pleidooi om de ruimtelijke effekten van telekommunikatie te
bestuderen in de brede kontekst van de organisatiestruktuur en de
gevoerde bedrijfsstrategieën. Daarbij dient aandacht te worden besteed
aan o.a. de status van de delen van een bedrijf in de organisatie,
type produktietechnologie en bedrijfsgrootte.

7.2. Vergroting-vermindering van de bereikbaarheid

In de meeste recente studies klinkt de opvatting door dat de nieuwe
informatie- en kommunikatiemedia geen dominante faktor vormen in de
ontwikkeling van de ruimtelijke struktuur. Ze vormen geen hefboom tot
omvangrijke veranderingen, maar een voertuig voor in de sociaal-ekonomiese struktuur opgesloten ontwikkelingswetmatigheden. (Türke, 1983;
Goddard, 1980; Gottmann, 1983; Lefèvre, 1977).
Interessanter dan het centralisatie-decentralisatie vraagstuk lijken
de herstruktureringsaspekten die met de algemene verspreiding van deze
technologieën zijn verbonden.
Het transportvolume zal niet verminderen, maar wel van karakter veranderen. Het begrip 'afstand' maakt een ingrijpende inhoudsverandering
door.
Dit blijkt enerzijds uit de substitutie van fysiek transport van personen en goederen en anderzijds uit de verzelfstandiging van het
fysieke- en het informatieaspekt bij het transport van goederen en
personen.

De mogelijkheden voor substitutie van fysiek transport zijn legio. Het
varieert van het per satelliet versturen van een brief tot houden van
zakenbesprekingen via videokonferentie. Zo blijkt uit een onderzoek
van de British Post Office bijvoorbeeld dat 45 % van de zakelijke ver-
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gaderingen zouden kunnn worden vervangen door kontakt via straalverbindingen aangevuld met een systeem voor het doorzenden van dokumenten.
De relatie tussen de lokatie van wonen en werken zal als gevolg van
het op grotere schaal mogelijk worden van thuiswerk (op een terminal)
veranderen, met een vermindering van het pendelverkeer als gevolg.
De verzelfstandiging van het informatie- en het fysieke aspekt van
personen- en goederenstromen scheppen mogelijkheden voor de verbetering van de logistiek van het transport.
Dat levert niet alleen een hogere effektiviteit van de bestaande
transportsystemen maar tevens minder opslagbehoefte en een geringere
ruimtebeslag per eenheid transport. (Heskett, 1977).
De effektiviteit van de 'traditionele' transportnetwerken zal aanzienlijk stijgen als een komplementariteit met 'informatienetwerken' kan
worden bewerkstelligd.
Voor de transmissie van informatie van de ene naar de andere plaats is
'afstand' nog slechts van secundaire betekenis. Van veel groter belang
is het netwerk voor de transmissie, de apparatuur en de gehanteerde
techniek. (Lefèvre, 1977). De term "bereikbaarheid" krijgt betekenis
in termen van de beschikking over het kommunikatienetwerk.
Informatiediensten worden zeer snel een onmisbaar element in de maatschappij. Dit brengt kosten en risiko's met zich mee. Drie soorten
risiko's kunnen worden genoemd: 1. het om technische redenen tijdelijk
uitvallen van de kommunikatie: 2. het mogelijk verlies van privacy bij
het transport van informatie en 3. de onzekerheid van expertise op het
juiste moment als onverwachte, en daarmee waardevollere, informatie
aankomt.
Om deze redenen zullen centra van informatiediensten noodzakelijk
zijn. Daarin zullen in 'lokale netwerken' (Local Area Netwerk, LAN)
verschillende gedecentraliseerde toepassingen van informatieverwerking
in een organisatie worden ondergebracht.
Naast deze 'lokale netwerken' kunnen 'externe netwerken' worden onderscheiden. Tot deze laatste kunnen o.a. straalverbindingen en telefoonleidingen worden gerekend. (Türke, 1983)
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7.3. Belasting-bescherming van het milieu
In het onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van telekommunikatie wordt tot dusverre aan de ruimtelijke dimensie expliciet weinig
aandacht besteed ••
In nog sterkere mate geldt dat voor de direkte en indirekte gevolgen
voor het milieu •. Er is over de gevolgen van intensievere straalverbindingen, over energiebalansen, over de druk op bepaalde gebieden
etc. nog veel na te denken en te onderzoeken.
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HOOFDSTUK 8

ZEEHAVENS EN LUCHTHAVENS

Binnen het systeem van technisch-materiële infrastruktuur nemen zeehavens en luchthavens een bijzondere positie in. De beide transportsystemen, die sterk internationaal en interkontinentaal georiënteerd
zijn, staan met elkaar in konkurrentie terwijl zich daarnaast tussen
beiden een duidelijke arbeidsdeling heeft ontwikkeld: in de scheepvaart speelt het vrachtvervoer de belangrijkste rol, in de luchtvaart
het personenvervoer.
In tegenstelling tot de reeds behandelde materiële infrastruktuur
vormen luchthavens en zeehavens geen lijn- of verbindingsinfrastruktuur, maar hebben zij een punt- of centrumkarakter. Deze centra vormen
start-, eind- of overslagpunt van transportsystemen en maken voor
onderlinge verbindingen geen gebruik van land maar van luchtruim en
(inter)nationale wateren. Tegelijkertijd zijn deze systemen evenwel
buitengewoon afhankelijk van transportsystemen over land met de
daarbij behorende infrastruktuur: ze hebben nauwelijks betekenis
indien ze niet zijn verbonden met andere netwerken van
technisch-materiële infrastruktuur. Zeehavens en luchthavens zijn in
feite komplexe samengestelde netwerken van technisch-materiële infrastruktuur met een evenzo komplexe ruimtelijke werking. De ruimtelijke
effekten van deze centra kunnen tot op zeer grote geografiese afstanden doorwerken.
In de literatuur over de ruimtelijke werking van technisch-materiële
infrastruktuur wordt betrekkelijk weinig aandacht besteed aan de ruimtestrukturerende werking van zeehavens en luchthavens. Het beperkte
aantal titels in de bibliografie op dit gebied vormt daarvan een afspiegeling. Het merendeel van de literatuur over luchthavens en zeehavens kenmerkt zich door een sterk sektorale invalshoek. Hierin
konden evenwel genoeg aanleidingen gevonden worden voor de behandeling
van de vraagstellingen die voor dit onderzoek relevant zijn.
Allereerst zal ingegaan worden op de ruimtelijke werking van zeehavens
en daarna op die van luchthavens.
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8.1.

zeehavens

8.1.1. Verandering-stabilisatie
Van oudsher waren stad en haven geografisch en funktioneel direkt met
elkaar verbonden. De haven was een deel van de stad en lag meestal
vlak bij het kommerciële centrum. Deze havens hadden zowel een verzorgings- als een handelsfunktie: de havenaktiviteiten bestonden voor
het belangrijkste deel uit het transport en de overslag van goederen
en het personenvervoer.
In de loop der tijd komt een ruimtelijke en funktionele segregatie
tussen stad en haven op gang. (Hayuth, 1982) De laatste decennia is
dit proces versneld door ingrijpende technologische veranderingen in
scheepvaart en havenfaciliteiten. Faktoren van belang daarbij zijn
onder andere:
- groei in bulktransport;
- toename in diepgang en tonnage van schepen;
- technologische veranderingen in het scheepstransport zelf, zoals de
kontainerisatie;
- snelle en opvallende industrialisatie van de internationale zeehavens;
- groeiende behoefte aan opslagfaciliteiten;
- grotere nadruk op veiligheidaspekten;
- afnemende betekenis van het personenvervoer per schip.
Groeiende terreinbehoefte, diepere havenbekkens, grotere snelheid bij
de overslag van goederen, ruimere havenbekkens t.b.v. de veiligheid
maakten een verplaatsing van de havenaktiviteiten stroomafwaarts,
dichter bij de monding van de rivieren, dichter bij de kust, noodzakelijk. De ruimtelijke verwevenheid van zeehaven en stad, voorheen
een voordeel, werd een knelpunt in de havenontwikkeling. Op verschillende plaatsen resulteerde dit in de aanleg van buitenhavens (Zeebrugge, Duinkerken, Le Havre/Antifer) of in de aanleg van haventerreinen
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ver buiten de stad zoals in Rotterdan met zijn Europoort en Maasvlakte.
Naast deze nieuwe eisen aan de lokatie van havenfaciliteiten, veranderden deze laatste snel vanwege ontwikkelingen in de scheepvaart,
scheepsafhandeling en het type goederen dat wordt verwerkt.
Zo is bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelingen in de wereldhandel
het aandeel van bewerkte produkten in de totale aanvoer toegenomen, en
dat geldt ook voor de afvoer. Hierdoor worden hogere eisen aan de kwaliteit van de havendiensten gesteld, bijvoorbeeld een hogere behandelingssnelheid, de toename van de frekwentie van scheepsbehandeling en
een specialisatie in de overslagfaciliteiten (kontainerisatie, roll
on/roll off, gespecialiseerde gasoverslag-en opslag faciliteiten
e.d.). (Van de Poll, 1919)
Dit stelt eveneens nieuwe eisen aan de aangeschakelde teehoies-materiële infrastruktuur ten behoeve van ontsluiting van het achterland.
Specialisatie in het zeetransport en de havenoverslag maakt eveneens
s~ecialisatie

in het achterwaartse transport noodzakelijk. Dit is een

indirekt effekt van zeehavens op de ruimtelijke struktuur. De infrastrukturele ontsluiting van de grote Nederlandse zeehavens is afgestemd op een transportvraag vanuit een groot Europees achterland. (Van
den Enden, 1983) De invloed van zeehavens op de ruimtelijke struktuur
bestrijkt daarmee een groot gebied. zo zijn de verschillen in de industriële struktuur binnen het Ruhrgebied tussen de gebieden rondom
Duisburg en Dortmund bijvoorbeeld ten dele te verklaren uit de transportkenmerken van resp. de havens van Rotterdam en Embden en hun achterwaartse verbindingen, resp. de Rijn en het Dortmund-Eems kanaal.
(Voppel, 1980)
In de internationale konkurrentiepositie van de zeehavens is deze achterwaartse infrastruktuur van groot belang geworden.
De ekonomische funktie van zeehavens is na de TWeede Wereldoorlog ingrijpend veranderd. Zeehavens zijn de afgelopen decennia uitgegroeid
tot belangrijke vestigingsplaatsen van industriële aktiviteiten. Naast
de traditionele aktiviteiten als scheepsbouw en visverwerking gaat het
daarbij vooral om de veredeling van ruwe grondstoffen en halffabrikaten. De zeehavens boden deze bedrijven een aantal belangrijke
voordelen:
- in vergelijking tot de vestigingsplaatsen in de grondstofproducerende landen hebben de havenlokaties in de industrielanden een
gunstige positie t.o.v. de belangrijkste afzetmarkten;
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- grondstofverwerkende bedrijven op havenlokaties in industrielanden
kunnen hun grondstoffen uit meerdere landen importeren en zijn zo
minder afhankelijk van deze landen dan de bedrijven in die landen
zelf;
- door de mogelijkheid om de grondstoffen en halffabrikaten van het
schip onmiddelijk over te laden op de plaats van verwerking wordt op
het transport van overslagpunt tot bedrijf in het achterland bespaard;
- vanwege de ruimteschaarste in de traditionele industriële agglomeraties beschikken de kustregio's over een bijna konkurrentieloos terreinaanbod voor grootschalige industriële vestigingen;
- milieuverordeningen zijn in de kustregio's veelal soepeler dan in de
grote reeds zwaar belaste traditionele industriële agglomeraties.
(Lutzky e.a., 1980)
De industriële struktuur in zeehavens nam daarmee ten opzichte van open overslag een steeds zelfstandiger positie in.
De snel groeiende zeehavengebonden industriële aktiviteiten kristalliseerden uit in enorme industriële produktiekompleksen. (Baggen en
Kentgens, 1919; Goedman, 1919; wever, 1914; castells & Godard, 1914)
Deze kompleksvorming beperkt zich in de Rijn Schelde Delta zelfs niet
tot één havenlokatie, maar strekt zich uit over meerdere havengebieden
met ieder hun specifiek eigen kenmerken: Rijnmond; Moerdijk;
Vlissingen/Sloe; Antwerpen. Een kompleks, fijnmazig netwerk van technisch-materiële infrastruktuur (wegen, spoorwegen, vaarwegen, buisleidingstraten, telekommunikatieverbindingen) bedekt het gehele gebied
en vormt daarmee de materiële neerslag van de interdepenties binnen
het gebied. (Wever, 1914)
Met de industrialisatie van zeehavens zijn deze kompleksen uitgegroeid
tot enorme koncentraties van werkgelegenheid met de daaraan gekoppelde
indirekte ruimtelijke werking als gevolg van de groei van de woningbouw, dienstverlening en verkeersvoorzieningen.
Deze bevolkingsgroei zelf leverde weer impulsen voor de lokatie van
andere ekonomiese en maatschappelijke aktiviteiten, met eigen specifieke ruimteklaims. De honorering van deze ruimteklaims bepaalt de
ruimtelijke struktuur van een zeer groot geografies gebied rondom een
haven.
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Uit verschillende studies blijkt, dat slechts een beperkt aantal bedrijven binnen dergelijke havenindustriële kompleksen direkt in technische zin havenverbonden is, d.w.z. afhankelijk van een direkte
(kade)ligging aan diep vaarwater. Het zijn vooral ekonomische en ruimtelijke faktoren, in termen van verkorting van de transportketen, gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen en kostbare infrastruktuur,
schaalvoordelen e.d. die tot een lokatie in havengebieden leiden.
(Lutzky et al, 1980; VROM/RPD, 1981)
Deze basis voor de industrialisatie van havengebieden impliceert tegelijkertijd een kwetsbaarheid van deze gebieden waardoor in feite
sprake is van een situatie van voortdurende ruimtelijke instabiliteit.
Als gevolg van de oorspronkelijke ontwikkeling van de industrialisatie
op basis van de transportaktiviteiten van de haven, kenmerken deze
havenindustriekompleksen zich veelal door een zekere mate van sektorale specialisatie. Dit heeft in verschillende zeehavens geleid tot een
vergaande mono-industriële struktuur, die door makro-ekonomische ontwikkelingen plotseling een sterke teruggang kan vertonen en daarmee
een groot gebied in één keer enorm kan treffen. (Lutzky et al, 1980)
De recente ontwikkelingen in de scheepsbouw, de ijzer- en
staalindustrie en de olie- en chemiesektor zijn daarvan duidelijke
voorbeelden.
In de internationale konkurrentie tussen de zeehavens richten de meeste zich op diversifikatie van transport en bedrijfsvestigingen, en op
de infrastrukturele inrichting daarvoor. Nadruk komt daarbij in toenemende mate te liggen op een integrale benadering van de transportketen
("door-to-door") waarin de haven een zeer belangrijke schakel vormt.
(Keeuse, 1981) Dit impliceert eveneens een voortdurende aandacht voor
de achterwaartse infrastruktuur: belangrijke ontwikkelingen in dit
verband zijn de kontainerisatie, het roll on/roll off transport en
andere vormen van gekombineerd vervoer. (Vahrenhorst, 1981; KIVI/NIVI,
19'79)
De optimalisering van transportstromen verloopt als gevolg van de invoering van automatisering en telekommunikatie via een relatieve verzelfstandiging. Tevens is een ontwikkeling te zien naar een loskoppeling van de goederenstroom en de informatiestroom.
De zeehavens krijgen de zeehavens een toenemende betekenis als logistiek informatiecentrum. (Tulp, 1982; PÖhl, 1982)
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Aansluitend op deze informatiefunktie vindt een nieuwe ontwikkeling
plaats van de dienstensektor t.b.v. de transitofunktie. (Lubbers,
1979; van der Poll, 1979; Molenaar. 1983)
Ruimtelijk komen deze ontwikkelingen tot uitdrukking in een konsolidatie van het terreinbeslag en voortgaande specialisaties. De nadruk
ligt daarbij op kwalitatieve verbetering van de infrastruktuur, waardoor uit een zeer geringe volumestijging toch een hoge toegevoegde
waarde kan worden afgeleid. Dat heeft niet alleen betrekking op de
technische infrastruktuur maar ook op de sociale infrastruktuur: de
dienstensektor. (Molenaar, 1983)
Met de groeiende betekenis van de dienstensektor en de verzorging
wordt opnieuw een versterking van de relatie tussen haven en stad verwacht ofschoon sprake zal blijven van een duidelijke ruimtelijke
scheiding. De herstrukturering en funktieverandering van de oude
havengebieden nabij de stad t.b.v. wonen. rekreatie en diensten kan
zich daardoor verder doorzetten. (Hayuth, 1982)
8.1.2. Koncentratie-spreiding: differentiatie-homogenisatie
De konkurrentie tussen de havens onderling bepaalt in grote lijnen de
mate waarin een ruimtelijke koncentratie danwel een spreiding van
havenfunkties optreedt.
In dit konkurrentieproces -waarvan het verloop sterk door historiese
determinanten wordt beïnvloed- ontwikkelt zich tot op zekere hoogte
een differentiatie in de vorm van een arbeidsdeling, terwijl daarnaast
afzonderlijke havens trachten een zo breed mogelijk pakket van
transport- en vestigingsmogelijkheden tot ontwikkeling te brengen.
De onderlinge konkurrentie is veelzijdig en wordt mede beïnvloed door:
- de verkeersgeografische ligging in internationale vaarroutes en de
afstand tot andere havens;
- de diepte en breedte van de aanvaarroutes, sluizen en havenbekkens
(de zgn. 'natte infrastruktuur'). Deze bepalen de toegankelijkheid
van een haven voor de verschillende scheepstypen en daarmee in aanzienlijke mate de typen goederentransport. Zo hebben in het algemeen
schepen voor stukgoed en kontalners een geringere diepgang dan
schepen voor bulktransport;
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- de haventechnische inrichting, de overslag- en opslagkapaciteiten.
Hierin is in de afgelopen jaren een duidelijk tendens tot specialisatie waarneembaar. (Van de Enden, 1983; Lutzky et al, 1980; van der
Poll, 1919)
De relatieve positie van het bulktransport neemt af: het aandeel van
het stukgoed en kontainertransport blijft groeien. Daarnaast hebben
zich grote verschuivingen voorgedaan in de transportverhoudingen van
de verschillende energiedragers. Met deze ontwikkelingen is tevens
de rol van de haven als opslag- en distributiecentrum in betekenis
toegenomen; dit geldt zowel voor massagoed als voor stukgoed en kontainers. (Lutzky et al, 1980)
Dit heeft grote gevolgen voor het grondgebruik en de ontsluiting van
de haven naar het achterland.
Resultaten van een vergelijkende studie naar de ontwikkelingen van
verschillende havens in de range Le Havre-Hamburg onderbouwen de
verwachting dat in de toekomst een adekwate technische haveninfrastruktuur en gespecialiseerde opslag en overslagfaciliteiten een
ubiquitair karakter zullen krijgen. Daarvan zal dan op zichzelf geen
vestigingsplaatsdifferentiërende invloed meer uitgaan. De differentiatie zal zich dan hooguit beperken tot de meer transportsektorale
specialisatie van de verschillende havens. (Lutzky e.a., 1980)
Een gevolg hiervan kan zijn dat de regionale havens in Europa een
groeiende rol in het internationale goederentransport zullen gaan
spelen en dat er dus een zekere spreiding van havenfunkties optreedt. Tegelijkertijd betekent de nogal gebroken kustlijn van
Europa dat het landverkeer ondanks het grotere energiegebruik een
fikse konkurrent voor zeetransport blijft. En hoewel deze vorm van
goederentransport van belang kan zijn in de versterking van het interregionale evenwicht is toch de algemene verwachting dat een eventuele groei voornamelijk ten gunste van de grote internationale zeehavens zal uitwerken. (Laudenbach, 1981)
ook elders in de literatuur wordt de konklusie getrokken, dat de
ontwikkelingen in de omvang en diepgang van schepen tesamen met specialisaties in overslag van goederen een tendens stimuleren tot koncentratie in een beperkt aantal grote, aan of nabij de kust gelegen
zeehavens met een overeenkomstig achterlandpotentieel. Deze
koncentratietendens zou verder nog versterkt worden door de toenemende internationalisatie in de grondstoffenhandel, de grote trans-
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portafstanden en het groeiende transportvolume (Bolle, 1910; Voppel,
1980);
- de kwaliteit en de tarieven van de dienstverlening in de haven.
Hoewel de prijs van de dienstverlening haar traditionele rol zal
blijven spelen, komt meer en meer de nadruk op de kwaliteit van de
dienstverlening, uitgedrukt in snelheid en akkuratesse naar voren.
De grotere nadruk op de logistieke dimensies van het zeetransport
maken informatiediensten in de havens van essentieel belang. De informatieverwerking gebeurt niet alleen relatief zelfstandig van de
goederenstroom, maar vraagt een geheel eigen infrastruktuur. De grote investeringen die dit vergt zullen ten gunste van een koncentratie in de grote zeehavens werken (Tulp, 1982);
- de beschikbare terreinreserve voor bedrijfsuitbreidingen en voor
nieuwe vestigingen.
In het oogspringend zijn de toenemende terreinbehoefte voor opslag
en de ruimtebehoefte van de natte infrastruktuur vanwege veiligheidsmaatregelen door de groei van het transport van gevaarlijke
stoffen.
Oe toenemende specialisatie in de overslag brengt binnen de havengebieden ook een specialisatie in nageschakelde transportwijzen met
zich mee. Dit naast elkaar voorkomen van veel gespecialiseerde infrastrukturen kan in havengebieden tot ernstige ruimteproblemen leiden (Van de Enden, 1983).
Bij het gebruik van haventerreinen voor overslag en opslagfacilteiten of voor industrie speelt ook de afstand tot woon- en rekreatiegebieden vanwege de veiligheid een rol.
In dit opzicht nemen de perifeer gelegen regionale havens een relatief gunstige positie in ten opzichte van de grote nationale havens
die veelal nabij grote stedelijke en industriële agglomeraties zijn
gelegen. Het gevolg is echter dat veelal de uit milieutechnisch-- of
veiligheidsoogpunt meest riskante overslag-, opslag- en industriële
aktiviteiten in dergelijke havens gevestigd worden. Deze aktiviteiten hebben vaak slechts een geringe regionaal-ekonomische betekenis, terwijl ze daarentegen een negatieve vestigingsplaatsfaktor
kunnen zijn voor overslag- en produktieaktiviteiten, die een meer
regionaal geörienteerd karakter dragen (Jacobs, 1979);
- de ligging van een haven ten opzichte van de belangrijke stedelijke
en industriële centra en de achterwaartse transportverbindingen.
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Volgens Voppel (1980) hebben de natuurlijke of kunstmatige binnenvaartaansluitingen met industrie- en mijnbouwgebieden een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en instandhouding van de grote
havens. Zo springt de haven van Rotterdam, in de konkurrentie tussen
de havens aan de Noordzeekust, eruit. De specialisatie in het zeetransport en de havenoverslag heeft grote invloed op de achterwaartse infrastruktuur en de ruimtelijke werking ervan. De koncen-tratie van kontaineroverslag op de Maasvlakte zal volgens Vahrenhorst (1981) de konkurrentiepositie van de spoorwegen versterken.
Ben grotere rol van het spoorwegvervoer (snel en massaal transport
van kontainers) maakt decentrale distributiedepots in het achterland
aantrekkelijk. Dat leidt tot ruimtewinst in de haven en verminderingen in de transportijd.
Ben ander belangrijke ontwikkeling vormt de groei van het kolen- en
ertstransport. Dit stelt nieuwe eisen aan de binnenvaart, vooral aan
de kapaciteiten van de schepen. Schaalvergroting maakt aanpassingen
van sluizen, vaarwegen, decentrale opslag en distributiedepots en
natransport noodzakelijk.
Het lijkt erop dat de aktuele ontwikkelingen in het internationale
transport bijdragen tot de koncentratie in de grote, efficiënte en
voor alle scheepstypen toegankelijke zeehavens met een omvangrijk en
gedifferentieerd dienstenpakket.
Anderzijds blijkt dat door een tijdige specialisatie in een bepaalde
goederensektor ook de kleinere regionale havens een rol kunnen blijven
spelen in het internationale transport. In een recente studie van de
Werkgroep Eemsmond en de Universiteit van Groningen wordt deze konklusie bevestigd. Door het vrijwel ubiquitaire karakter van de 'landelijke' infrastruktuur is het vooral de specialisatie van de havenfaciliteiten die een haven de mogelijkheid biedt om bepaalde vervoersstromen
naar zich toe te trekken.
8.1.3. Vergroting-vermindering van de bereikbaarheid
Bij zeehavens dient de 'bereikbaarheid' zowel in de richting van de
zee als in de richting van het achterland te worden bezien.
ontsluiting van een gebied door een zeehaven betekent vergroting van
de bereikbaarheid van dat gebied voor het zeetransport. Afhankelijk
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van de specifieke natuurlijke en technische omstandigheden is die bereikbaarheid volledig dan wel beperkt. Daarbij spelen faktoren als: de
zeeafstand

t.o.v. de belangrijke aanvoer- en afzetmarkten, de afstand

van de havens tot de open zee en de maximale diepgang voor de binnenkomende en vertrekkende schepen een doorslaggevende rol (Lutzky et al,
1980).
De ontsluiting van het achterland wordt, zoals eerder reeds aangegeven, voornamelijk bepaald door:
- de afstand tot de belangrijke aanvoer- en afzetmarkten landinwaarts;
en
- de verkeersinfrastrukturele achterwaartse ontsluiting van een haven.
Belangrijk in dit verband is de technologische ontwikkeling die uitbreiding van de achterwaartse infrastruktuur mogelijk maakt. Daarmee
kunnen bijvoorbeeld bepaalde industriegebieden in de invloedsfeer van
andere havens komen te liggen en zo dichter bij de aanvoermarkten, of
kunnen niet direkt kadegebonden bedrijven beslissen opnieuw een
vestigingsplaats te kiezen die verder in het achterland is gelegen.
Het buisleidingennet voor ethyleen maakt het voor bedrijven in
Zuid-Limburg en West-Duitsland mogelijk om gebruik te maken van de
krakerkapaciteit in de Rijn-schelde Delta. Technologische- en
makro-ekonomische faktoren kunnen daarmee ingrijpende invloed hebben
op de ruimtelijke spreiding van produktieaktiviteiten. Lokaties buiten
havengebieden kunnen plotseling in betekenis toenemen.
Uit een onderzoek (Lutzky et al, 1980) naar de centraliteitsindex van
de havens in de range Le Havre-Hamburg waarin zowel de infrastruk-turele ontsluiting als de afstand tot 22 verdichtingsgebieden in
Noord-West Europa zijn verwerkt komen de havens van Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam als hoogste naar voren. omdat produktieaktiviteiten
van halffabrikaten en eindprodukten veelal voor het grootste deel gericht zijn op een bovenregionale markt speelt deze centraliteitswaarde
een belangrijke rol in de vestigingsplaatskeuze.
8.1.4. Bescherming-belasting van het milieu
De effekten van zeehavens op het milieu zijn zowel direkt als indirekt
overduidelijk aanwezig.
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Op de eerste plaats de direkte en indirekte milieubelasting van water

en land door de transportaktiviteiten zelf. Er worden door schepen op
zee o.a. afvalwater en brandstofresten geloosd. Dat geldt ook voor
tankercleanlog in open zee.
In de kustregio's worden voor de havenontwikkeling op de grens van
land en water (o.a. slikken en schorren) gebieden aan het ekosysteem
onttrokken die een belangrijke funktie in de produktie van primair
blologies materiaal hebben en daarmee een belangrijke schakel in de
voedselketen van vissen en vogels zijn.
Lozingen van de scheepvaart op zee, beheersing van de getijdebeweging
en de vermindering in het oppervlakte van de natte kustgebieden beïnvloeden het zelfreinigend vermogen van het zeewater en de vis- en
vogelstand. Ze kunnen onomkeerbare processen in het ekosysteem veroorzaken.
De laatste jaren wordt bij de planning van havenaktiviteiten in toenemende mate rekening gehouden met deze effekten en worden ook nadrukkelijk beperkingen gesteld aan bepaalde ontwikkelingen. Ook wanneer
zich opnieuw terreintekorten voor gaan doen zal dit aspekt een belangrijke rol dienen te blijven spelen in de ruimtelijke planning.
Een ander indirekt probleem voor het milieu vormt de baggerspecie of
havenslib die vrijkomt bij het onderhoud en de uitdieping van de aanvoerroutes en havenbekkens. Voor dit slib dat o.a. met zware metalen
is verontreinigd, is tot op heden geen in milieu-opzicht op de lange
termijn aanvaardbare verwerkings- of bergingswijze gevonden.
De industriële ontwikkeling rond zeehavens kenmerkt zich veelal door
een intensieve belasting van het milieu en door een groot direkt oppervlaktebeslag. Lucht-, water- en bodemvervuiling en geluidsoverlast
vormen belangrijke problemen evenals de veiligheid.
8.2.

Luchthavens

8.2.1. Verandering-stabilisatie; koncentratie-spreiding; homogenisering-differentiatie
Luchtvaart is van toenemende betekenis voor het transport van personen- en goederen. Het transport van personen domineert daarbij.
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In vergelijking met de scheepvaart is de rol van de luchtvaart in het
goederentransport zeer gering. Het zijn in het algemeen goederen met
een gering volume, een hoge toegevoegde waarde, of die snel aan bederf
onderhevig of zeer marktgevoelig zijn. (Leuken en Sprangers, 1984)
Daarmee zijn ook de grote luchthavens tot belangrijke knoop- en
overslagpunten geworden in het internationale vrachttransport. Meer
dan zeehavens hebben luchthavens door het specifieke karakter van dit
transport zich ontwikkeld tot belangrijke logistieke informatiecentra.
(Tulp, 1982)
van invloed op de ruimtelijke werking van de luchthaven is het speci1

fieke dienstenaanbod en de karakteristieken van de transportvorm. Voor
internationaal georiënteerde, kontaktgevoelige bedrijven vormen de
luchthavens een aantrekkelijke vestigingsplaats. De internationalisatie van de produktie versterkt deze tendens, maar ook de zich wijzigende ontwikkeling in de zeehavens zou daarbij een rol kunnen spelen. (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1919)
De agglomeratie van deze luchtvaartgeoriënteerde bedrijvigheid heeft
op zichzelf weer een uitstralingseffekt op toeleverende en dienstverlenende bedrijven. Er bestaat nog onzekerheid over de omvang van
dit effekt.
Net als in de bloeitijd van de spoorwegen, toen zich rond de stations
een buurt met een geheel eigen sociaal-ekonomisch karakter ontwikkelde, met een direkte verbinding tot het stedelijk centrum (de stationsstraat) zien we rond de vliegvelden een eigen omgeving met specifieke
kenmerken ontstaan. De specifieke sociaal-ekonomische en ruimtelijke
struktuur van deze ongeving is afhankelijk van de lokale situatie en
de betekenis van het vliegveld. (Voppel, 1980)
zo vormt de Amsterdamse agglomeratie momenteel een aantrekkelijke vestigingsplaats voor veel zgn. "high-tech" bedrijven, m.n. in de computerbranche.
Als een belangrijk vestigingsplaatsmotief wordt door die bedrijven de
direkte nabijheid van de luchthaven Schiphol aangevoerd. (Leuken en
sprangers, 1984)
Daarnaast vormen internationale luchthavens zelf grote arbeidsmarkten;
naast het personeel van de luchthavendiensten werken velen in direkt
aan de luchthaven verbonden ondernemingen.
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De betekenis van een grote luchthaven als werkverschaffer levert grote
indirekte ruimtelijke effekten op in de sfeer van woningbehoefte, gebruik van voorzieningen en vestiging en groei van deze aktiviteiten en
in het verkeer. In de piekuren wordt 25 tot 30\ van het verkeer rondom
de luchthaven Schiphol veroorzaakt door het woon-werkverkeer van het
luchthavenpersoneel. (Ministerie van Verkeer en waterstaat, 1979)
Hilsinger (1976) heeft de invloed van een aantal Europese luchthavens
op hun omgeving onderzocht. Hij stelt vast dat er rond het midden van
de zestiger jaren een sterke groei plaatsvindt van het aantal bedrijfsvestigingen rondom luchthavens. Dit proces voltrekt zich in een
aantal fasen. In eerste instantie wordt de direkte omgeving in sterke
mate bepaald door de ontwikkeling van de luchthaven en de vestiging
van bedrijven. De invloed van deze ontwikkeling wordt vervolgens langzaam merkbaar in een groter gebied en zal tenslotte voor een groot
regionaal of nationaal achterland een belangrijke uitstralingskracht
en ruimtelijke werking hebben. Deze uitstralingskracht is zo groot
omdat het bij luchthavens gaat om een beperkt aantal knooppunten. De
enorme investeringen, de komplexe organisatie, het direkte- en indirekte oppervlaktebeslag en de effekten op natuur en milieu bepalen
deze noodzaak tot koncentratie in de luchtvaart.
Dat betekent tevens dat zowel grotere internationale, als kleinere
meer regionale luchthavens onder de huidige omstandigheden een ontwikkelingspotentie hebben. De omvang daarvan is afhankelijk van een
aantal faktoren die betrekking hebben op de ontwikkelingen in de
luchtvaart als op de ontwikkelingen in de ontsluiting van de luchthaven. Voor de ruimtelijke werking van luchthavens zijn de volgende
faktoren van bijzonder belang:
- de kapaciteit van het vliegveld en vooral het aantal lijnen en de
internationale spreiding daarvan;
- de struktuur en kapaciteit van de landinwaartse infrastruktuur. Door
het grote aandeel van het personenvervoer spelen daarbij kenmerken
van de transportmiddelen als kwaliteit, kapaciteit, komfort, diversiteit. reistijd en afstand een belangrijke rol (Iwersen, 1978);
-nabijheid, kapaciteit, komfort en attraktiviteit van hotelakkomodatie en andere voorzieningen in de sfeer van winkels. restaurants
e.d.;
- kwaliteit en bereikbaarheid van konkurrerende luchthavens.
(Christiansen, 1977; Möllers, 1978)
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De grote internationale luchthavens hebben zowel in ekonomies als in
ruimtelijk opzicht een bovenregionale betekenis. Regionale luchthavens
kunnen worden gezien als een komplementering van het internationale
luchtvervoerssysteem. (De Jonge, 1982)
Volgens Laudenbach (1981) groeit de rol van de regionale luchthavens
in het Europese luchttransport. Door een stimuleringsbeleid gericht op
deze havens wordt de rechtstreekse interregionale kommunikatie bevorderd. Deze ontwikkeling acht hij wenselijk met het oog op een zelfstandige regionaal-ekonomische ontwikkeling. In het RARO advies over
het Struktuurschema Burgerluchtvaartterreinen wordt aan de ontwikkeling van regionale luchthavens een belangrijke funktie toegekend in de
terugdringing van de werkeloosheid in zwakke regio's. Echter, evenals
dat bij de zeehavens het geval is, kunnen de regionale luchthavens
slechts een beperkte rol vervullen. vanwege het komplekse karakter van
het luchttransport en de betekenis ervan als centrum van een uitgebreid netwerk van technisch-materiële infrastruktuur ligt de nadruk op
koncentratie van ekonomische aktiviteiten in en rondom de grote natioi

nale en internationale luchthavens.
8.2.2. Vergroting-vermindering van de bereikbaarheid
zoals voor zeehavens geldt voor luchthavens dat het schakels zijn in
de internationale transportketens. Gezien de belangrijke rol van het
personenvervoer in de luchtvaart zijn de verbindingen met het achterland of de aangeschakelde transportsystemen m.n. ten behoeve van het
personenvervoer van groot belang. De aard van het vliegverkeer stelt
bepaalde eisen aan dit transport in termen van kapaciteit, snelheid en
komfort. Voor de konkurrentiepositie van een luchthaven is de bereikbaarheid vanuit de belangrijke stedelijke en industriële centra oftwel
de centraliteit in grote mate bepalend. Voor de ontwikkeling van een
luchthaven vormt een verscheidenheid aan direkte hoogwaardige transportverbindingen met de verschillende centra waarop de luchthaven zich
oriënteert danook een noodzakelijke voorwaarde.
Naast het personentransport is ook de infrastrukturele bereikbaarheid
voor het goederentransport en niet in de laatste plaats het transport
van brandstof en andere goederen t.b.v. de luchtvaart van groot belang.
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Luchthavens vergroten de bereikbaarheid van belangrijke stedelijke
centra en hebben een signifikante invloed op de realisatie van de
toeristische potentie van deze centra.
In het interkontinentaal personentransport heeft het luchtverkeer
vrijwel het monopolie: alleen op de zeer korte afstanden vormt de
scheepvaart een belangrijke konkurrent. In het nationaal en internationaal verkeer moet deze transportvorm konkurreren met het rail- en
wegvervoer voorzover deze transportvormen niet komplementair zijn. (De
Jonge, 1982)
8.2.3. Bescherming-belasting van het milieu
Luchthavens hebben aanzienlijke direkte en indirekte effekten op ruimte en milieu.
Niet de minste daarvan is het direkte ruimtebeslag van landingsterreinen, platforms en overige voorzieningen.
Het indirekte ruimtebeslag is groter, met name door de beperkingen ten
aanzien van het gebruik van de gronden om verkeers- en milieutechniese
redenen in de omgeving van luchthavens:
- bouwhoogtebeperkingen;
- lokatie en bescherming van luchtvaarthulpmiddelen, verkeersgeleidingslichten en dergelijke.;
- geluidhinder en een geluidzonering met daaraan gekoppelde beperkingen op de bestemming van gronden in de nabijheid van luchthavens
bijv. voor wonen en rekreatie;
- visuele effekten, horizonvervuiling;
- verstedelijking en druk op de open ruimten rondom luchthavens.
Luchtverkeer levert geluidsoverlast voor een groot gebied, hetgeen een
zeer grote invloed heeft op de ruimtelijke organisatie van de omgeving
van een luchthaven, tot op zeer grote afstanden van de luchthaven
zelf. Tenslotte levert de luchtvaart een aanzienlijke bijdrage aan het
verbruik van fossiele brandstoffen en aan de luchtvervuiling die daarmee gepaard gaat.
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HOOFDSTUK 9
KONKLUSlES EN AANZETTEN VOOR VERDER ONDERZOEK

In de voorgaande hoofdstukken is verslag gedaan van een literatuurverkenning inzake het indirekt strukturerende effekt van materiële infrastruktuur op de ruimtelijke struktuur.
'Materiële infrastruktuur' is daarbij beperkt tot infrastruktuurnetwerken en systemen, die verbonden zijn met het transport van personen,
goederen en informatie, oftewel tot de verkeers- en transportinfrastruktuur, die wordt gevormd door landwegen, spoorwegen, vaarwegen,
buisleidingen en telekommunikatie, zeehavens en luchthavens.
De verkenning heeft zich tot deze zeven typen van materiële infrastruktuur beperkt en daarbij ook weer tot de zgn. 'indirekt ruimtestrukturerende effekten'. Dit begrip is als volgt omschreven: naast de
direkte ruimtelijke effekten, zoals ruimte- of oppervlaktebeslag,
landschapdoorsnijding of barrièrewerking, kunnen materiële infrastruktuursystemen veranderingen in transport- en verkeersrelaties tussen
maatschappelijk aktoren en aktiviteiten mogelijk maken en aldus de
onderlinge lokatie van maatschappelijke aktoren en aktiviteiten beïnvloeden. oe veranderingen in de ruimtelijke organisatie worden aangeduid als de indirekt strukturorende effekten van materiële infrastruktuur op de ruimtelijke struktuur.
Oe diskussie over deze indirekte strukturerende effekten van materiële
infrastruktuur op de ruimtelijke struktuur en de mogelijkheden om met
behulp van de eerste de laatste te beïnvloeden is sterk ingegeven door
de wens bepaalde ruimtelijke beleidskonsepties te realiseren.
In het licht van de vraag of en hoe materiële infrastruktuur een belangrijk instrument kan vormen ter realisatie van ruimtelijke beleidskonsepties als ondermeer neergelegd in de recente Structuurschets voor
de stedelijke gebieden (1983), heeft dit vooronderzoek zich sterk gericht op het interregionaal en intraregionaal nivo.
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Bijzondere aandacht is hierbij uitgegaan naar de ruimtelijke konsepties: de stad, de Randstad, het stadsgewest, het Groene Hart, de kompakte stad, bufferzones, vervoersassen, ruimtelijk-ekonomische ontwikkelingspotenties van steden en regio's en -in mindere mate-groeisteden.
Doel van het onderzoek is geweest een overzicht te presenteren van
theoretische en methodische inzichten uit binnen- en buitenland over:
a) het vraagstuk van de indirekte strukturerende effekten van
materiële infrastruktuur op de ruimtelijke struktuur;
b) het vraagstuk van de relaties tussen ruimtelijke beleidskonsepties
en materiële infrastruktuur.
In dit laatste hoofdstuk zullen de belangrijkste bevindingen nogmaals
gepresenteerd worden, waarbij grote aandacht zal uitgaan naar de vraag
of verder onderzoek wenselijk en mogelijk is.
9.1. Diversiteit in benaderingen
De eerste konklusie is, dat inhoud van diskussiebijdragen en onderzoeken op het terrein van het ruimtestrukturerende effekt van materiële infrastruktuur sterk uiteen lopen. Daarvoor zijn verschillende
redenen aan te wijzen.
Ten eerste verschillen de benaderingen aanzienlijk. Er zijn drie groepen te onderscheiden met elk zijn eigen probleemformulering en uitwerking • Daarbinnen is voorts sprake van uiteenlopende theoretiese
vertrekpunten die op hun beurt doorwerken op de formuleringen en uitwerkingen van het probleem.
De drie groepen zijn:
- studies waarin de ekonomisch- c.q. verkeersgeografische aspekten
centraal staan;
- studies waarin het aksent ligt bij het vraagstuk van de mobiliteit
van personen en goederen en waarin de hoofdaandacht uitgaat naar de
verkeers- en vervoerstechnische aspekten van materiële infrastruktuur;
- studies waarin het vraagstuk van de materiële infrastruktuur bestudeerd wordt in het perspektief van de opgaven van en voor de ruimtelijke planning: voornamelijk plan en case-studies.
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Vanuit elk van deze benaderingen blijkt het probleem van het indirekt
ruimtestrukterende effekt van materiële infrastruktuur op specifieke
wijzen geformuleerd en gekonsipieerd te kunnen worden. In verschillende studies en onderzoekingen dragen objekt en resultaat duidelijk de
sporen hiervan.
Ten tweede blijken gehanteerde probleemstellingen en in onderzoek gelegde aksenten nauw verbonden te zijn aan gehanteerde ruimtebegrippen
en daarmee gerelateerde ruimtetheoriekonstrukties. zo blijken vanuit
een polair of nodaal ruimtebegrip ten eerste anderssoortige problemen
voor theorie en planning geformuleerd en ten tweede anderssoortige
uitwerkingen of verklaringen gegeven te worden, dan vanuit een uniform
of homogeen ruimtebegrip.
In franse onderzoekingen uit de jaren zestig en zeventig wordt veelal
vertrokken vanuit een polair ruimtebegrip en daaraan gerelateerde verklaringsaanzetten, terwijl in westduitse en nederlandse onderzoekingen
uit diezelfde periodes de aksenten in probleemformuleringen en uitwerkingen grotendeels blijken te zijn ingegeven door varianten van een
homogeen ruimtebegrip. onderzoekingen uit de angelsaksiese wereld
blijken weer gebaseerd te zijn op een ruimtebegrip, dat teruggrijpt op
het vraagstuk van de 'balanced-unbalanced growth' en de daarmee verband houdende probleemformulering en ruimtelijke beleidskonsepties.
Op de derde plaats is gebleken, dat het theoretisch en methodisch een

groot probleem is om het objekt van de ruimtelijke werking van materiële infrastruktuur op een bevredigende en meer algemene manier te
bepalen. Iedere stedelijke of regionale situatie vraagt zijn eigen
oplossingen in de zin van netwerkstrukturen, lokatie van aktiviteiten,
verhouding tussen rail- en wegverkeer, management en beheer van transportvoorzieningen en dergelijke.
De specifieke situatie van een stad of regio wordt bepaald door onderlinge verbanden tussen faktoren als grootte, dichtheid,
bereikbaarheid,aktiviteitenstrukturen, fysiek-geografische kenmerken,
bestuurlijke organisatie, ruimtelijk beleid, etc. Vooral vanwege deze
komplexiteit wordt in de literatuur er voortdurend op gewezen, dat "no
complete satisfactory method bas been devised for accurately
identifying the actual impact of transportation facilities on an area
of community". (omnibokum, 1975)
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De vierde faktor die van belang is voor het begrijpen van de diversiteit in benaderingen en uitkomsten, wordt gevormd door de uiteenlopende definiëringen en invullingen van begrippen als regio, stad en
stadsgewest. Hoewel in de literatuur over de ruimtestrukturerende werking van materiële infrastruktuur bij voortduring wordt gewezen op het
belang van een adekwate afbakening van de verschillende ruimtelijke
schaalnivo's, blijft deze ruimtelijke afbakening een groot probleem.
Keestal wordt dit probleem opgelost door de administratieve begrenzing
van gebieden in onderzoek te hanteren. Mede hierdoor blijkt dat onderzoek zich richt ofwel op het interregionaal nivo, ofwel op het intraregionaal nivo. De integratie van inter- en een intra-regionale benaderingen, welke noodzakelijk is om relaties te leggen tussen de indirekt ruimtestrukturerende effekten op deze twee nivo's komt hierdoor
moeilijk tot stand. Peters (1981) heeft erop gewezen, dat bovendien
voor deze twee ruimtelijke schaalnivo's meestal ook nog vertrokken
wordt vanuit verschillende ruimte-theoretiese achtergronden, waardoor
het totstandbrengen van een synthese des te meer bemoeilijkt wordt.
Voornoemde vier faktoren maken dat aard en inhoud van de vraagstellingen, van gehanteerde probleemafbakeningen, van bereikte resultaten
en van de beleidsaanbevelingen zowel theoretisch als methodisch sterk
divergeren en op plaatsen elkaar zelfs tegenspreken. Zeker geldt dit
de te verwachten ontwikkelingen in soorten of typen van materiële
infrastruktuur, in hun onderlinge verhoudingen en bepalingen, de daarmee gepaard gaande ruimtestrukturerende effekten -zowel werkelijke als
potentiële- en de effekten van voorgenomen beleidsmaatregelen.
9.2. Kontekstuele benaderingen
Dit brengt ons tot de tweede konklusie. Dwars door de verscheidenheid
van benaderingen heen, is naar voren gekomen, dat er op generlei
manier sprake is van een monokausaliteitsstruktuur tussen materiële
infrastruktuur en ruimtelijke struktuur.
Bepaalde historisch-gegroeide ruimtelijke strukturen en konfiguraties
en de daarmee verbonden ruimtelijk-ekonomische aktiviteitenpatronen
aan de ene kant en de zeer nauw met elkaar samenhangende en onderling
sterk verweven materiële infrastruktuurnetwerken aan de andere kant
beïnvloeden elkaar, met vertragingen.
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Materiële infrastruktuur is vanuit zichzelf, vanuit systeemimmanente
kenmerken of een immanente ontwikkelingsdynamiek,geen autonome bepalende faktor voor de ontwikkelingen van en in bepaalde ruimtelijke
strukturen en ruimtelijk-ekonomische aktiviteitenpatronen, die bepaalde transportrelaties oproepen.
De ruimtelijke werking van materiële infrastruktuur is enerzijds afhankelijk van een groot aantal 'ruimtelijke struktuurvariabelen', zoals processen van ruimtelijk-funktionele of -sociale segregatie en
koncentratie, van internationale arbeidsdeling, van technologische
vooruitgang, enzovoort.

~derzijds

zijn de ruimtestrukturerende

effekten van materiële infrastruktuur, die hun feitelijke neerslag
vinden in de ruimtelijke struktuur, op hun beurt weer voorwaarde voor
verdergaande sociaal-ekonomische en sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen. We willen in dit verband verwijzen naar onder meer de volgende
onderzoekingen: Buhr. 1975; omnibokum, 1975; Läpple, 1976 en 1979;
Goudappel, 1979; Güther, 1978; Thomson, 1977 en Folin, 1981.
Een dergelijke gevolgtrekking lijkt voor de hand liggend, ware het
niet, dat in het onderhavige onderzoek naar voren is gekomen, dat in
het verleden talloze pogingen in het werk gesteld zijn -en wellicht
nog steeds worden- die beogen gevolgen van aanleg, verbetering, onderhoud en beheer van typen materiële infrastruktuur op de ruimtelijke
struktuur en organisatie geïsoleerd en vanuit zichzelf te onderzoeken.
Deze pogingen zijn over het algemeen weinig suksesvol gebleken en bleken ook weinig betrouwbaar te zijn in hun resultaten en eventuele beleidsaanbevelingen, daar geen rekening gehouden is met de strukturele
komplexiteit van verschillende infrastruktuurnetwerken onderling en de
intrinsieke samenhang met andere ruimtelijke struktuurvariabelen.
In meer recente onderzoekingen wordt geprobeerd op theoretische en methodologische wijze rekenschap te geven van deze strukturele inbedding
van materiële infrastruktuurnetwerken. onderkend wordt, dat de ruimtelijke werking van een bepaald type materiële infrastruktuur juist tot
stand komt vanuit een komplexe onderlinge samenhang tussen type en
'kontekst'. Uit de literatuur is duidelijk naar voren gekomen, dat een
bepaald infrastruktuurbeleid en met name de konkretisering ervan, een
ontwikkeling, die in eerste instantie wordt bepaald door andere, bijvoorbeeld sociaal-ekonomische of politiek-ideologische faktoren, kan
begeleiden of zelfs kan stimuleren en omgekeerd ook een bepaalde ont-
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wikkeling kan afremmen. ook is naar voren gekomen, dat het ruimtestrukturerende vermogen van een bepaald type materiële infrastruktuur
niet in elke willekeurige situatie kan worden gerealiseerd. Het meest
duidelijke voorbeeld hiervan vormen de grote investeringen in verkeersinfrastruktuur ten behoeve van de ekonomiese ontwikkeling van
"probleemregio's". (Department of Transport, 197?; Delaygue, 1969;
Meier, 1919)
De specifieke ruimtelijke werking van een bepaald type materiële
infrastruktuur is daarnaast ook afhankelijk van de specifieke
kenmerken van het betreffende materiële infrastruktuurnetwerk.
In de voorgaande hoofdstukken zijn de volgende specifieken kenmerken
genoemd:
- technische eigenschappen en kwaliteit van het transportsysteem,
onder meer tot uitdrukking komend in komfort, snelheid, direkt
ruimtebeslag, mogelijkheden tot inpassing in de bestaande
ruimtelijke struktuur, etc.;
-mate van ontwikkeling, uitgestrektheid en dichtheid van het net;
-struktuur van het netwerk: koncentries, radiaal, lineair, etc.;
- aantal halteplaatsen en knooppunten;
- interdependenties tussen verschillende transportnetwerken;
- de aard van het voor- en natransport;
- multi- of monofunktionaliteit van het netwerk;
toegankelijkheid van het netwerk voor verschillende transportmodaliteiten (specifieke of algemene systemen, open of gesloten systemen);
- konkurrentiekracht van het transportssysteem, onder meer tot uiting
komend in de mate van flexibiliteit ten aanzien van de te vervoeren
goederen. personen. kostprijs, toegankelijkheid, snelheid en aansluiting op transport- c.q. reisdoelen.
we kunnen dus konkluderen, dat de ruimtelijke werking van delen van
technisch materiële infrastruktuurnetwerken tot stand komt via een
komplexe technisch materiële infrastruktuur. Het is onmogelijk de
ruimtelijke werking van deze TM! delen afzonderlijk te onderzoeken. In
de konklusles uit de gerefereerde literatuur komt vaak naar voren, dat
deze ruimtelijke werking slechts beoordeeld kan worden vanuit het inzicht in de plaats en betekenis van een sektor in het gehele TMI netwerk, dus in relatie met voor-, tussen- en nageschakelde systemen
enerzijds en alternatieve of paralelle systemen anderzijds -zeer
nadrukkelijk komt dit naar voren in het hoofdstuk over luchthavens en
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zeehavens- en vanuit de komplexe onderlinge samenhang van deze
faktoren met de verschillende ruimtelijke schaalnivo's en de sociaalekonomische en politiek-ideologische kontekst. Dit alles impliceert de
onmogelijkheid van het opstellen van een universeel geldige theorie en
benadrukt de noodzaak kennis over de ruimtestrukturerende effekten te
verkrijgen.
9.3. De meervoudige komplementarttelt
Ket de ontwikkeling van het transportwezen is een differentiatie ontstaan in verschillende transportsystemen die ieder hun eigen kenmerken
bezitten en een bepaalde materiële infrastruktuur vooronderstellen
danwel de ontwikkeling daarvan stimuleren.
In de hoofdstukken 3 tot en met 8 zijn de bevindingen neergelegd van
de verkenning van de indirekt ruimtestrukturerende effekten van de
materiële infrastruktuurtypen landwegen, spoorwegen, vaarwegen, buisleidingen, telekommunikatie, zeehavens en luchthavens. Daarin is per
type materiële infrastruktuur ingegaan op de vraag op welke wijze(n)
en in welke mate door wijzigingen in of ontwikkelingen in het type
infrastruktuur de relaties beïnvloed worden tussen bevolking en ruimtelijke struktuur, produktie en ruimtelijke struktuur en milieu en
ruimtelijke struktuur.
In deze hoofdstukken is gebleken, dat het ten eerste noodzakelijk is
om verder onderzoek te verrichten naar de ruimtestrukturerende effekten van materiële infrastruktuur, zij het dat daarbij een meerdimensionele in plaats van de in de literatuur dominerende monodimensionele invalshoek gehanteerd dient te worden. Ten tweede is de
wenselijkheid naar voren gekomen, dat meer zicht verkregen dient te
worden op de stuurbaarheld van materiële infrastruktuur en
ekonomisch-ruimtelijke ontwikkelingen.
Hoewel de specifieke kenmerken van de afzonderlijke materiële infrastruktuurtypen van belang zijn, wordt de dynamiek ervan bepaald door
een veel breder skala van faktoren. De betekenis van een bepaald
transportsysteem en de ruimtelijke werking ervan door zijn drager is
daarom nooit alleen op basis van dat systeem en materiële drager zelf
te bepalen, maar altijd in relatie tot andere systemen en hun respektievelijke dragers: zowel in de konkurrentiepositie ervan ten opzichte
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van andere systemen en dragers, als in inpassing c.q. aansluiting ervan op andere.
Men kan stellen dat er sprake is van een tweezijdige konkurrentie.
Allereerst de konkurrentie tussen de systemen waardoor zich onder
steeds wijzigende verhoudingen een kompetatieve komplementariteit
ontwikkelt.
Daarnaast is sprake van konkurrentie tussen lokaties om in het ruimtelijk netwerk van systemen te worden opgenomen of opgenomen te blijven.
En ook hier kan over een komplementariteit worden gesproken: met de
uitbouw van het netwerk vormen de lokaties een systeem waarvan de konkurrentiekracht in de samenhang ligt.
Het vraagstuk van het ruimtestrukturerende effekt van materiële intrastruktuur dient dus uiteengelegd te worden in een aantal onderling afhankelijke relaties met verschillende variabelen. Met deze variabelen
dienen zowel kenmerken van de ruimtelijke struktuur en de maatschappelijke kontekst, als de kenmerken van de intrastruktuursystemen tot
uitdrukking te worden gebracht. In navolging van Buhr (1975) en Becker
en Wendt (1977) vatten we deze meer dimensionaliteit van het vraagstuk
samen onder de term 'de meervoudige komplementariteit' van materiële
infrastruktuur.
Aangenomen wordt dat deze meervoudige komplementariteit de centrale
ingang vormt voor het begrip van de ruimtestrukturerende effekten van
materiële infrastruktuurnetwerken: afzonderlijke typen materiële
intrastruktuur kunnen dus pas ruimtelijke effekten genereren wanneer
ze struktureel zijn ondergebracht in komplementaire netwerken.
Komplementariteit is voor Buhr (1975) zelfs het belangrijkste voor het
begrijpen en aangrijpen van materiële infrastruktuur. De relatieve rol
van afzonderlijke materiële infrastruktuurnetwerken hangt wezenlijk
van de komplementariteit af en tevens van het gegeven stadium van
sociaal-ekonomiese ontwikkeling. Komplementariteit is een van de belangrijkste konstituerende kenmerken van materiële infrastruktuurnetwerken.
We moeten evenwel konstateren, dat het merendeel van de door ons onderzochte studies en onderzoekingen zich juist op afzonderlijke typen
heeft gericht. Dit geldt met name voor de in paragraaf 9.1. genoemde
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verkeers- en ekonomisch-geografische- en de verkeers- en vervoersstudies. Op dit terrein bestaan nog enorme lakunes. Gebleken is evenwel, dat een verdere verkenning van de kwestie van de meervoudige
komplementariteit, mits ook acht geslagen wordt op het ontstaan en
groei van deze komplementariteit, een aantal van deze lakunes kan
wegnemen.In deze komplementariteit dienen tenminste de volgende drie
dimensies te worden onderscheiden:
- de komplementariteit tussen TMI en haar kontekst welke voor het
bepalen van de effekten zoals al opgemerkt onmisbaar is: de kontekstuele komplementariteit;
- de komplementariteit tussen de verschillende systemen van TMI: de
externe komplementariteit;
- de komplementariteit binnen de afzonderlijke systemen, bijvoorbeeld
de samenhangen tussen verkeerswegen met verschillende kapaciteiten
(van rijkswegennet tot wegenstruktuur in een buurt): de interne komplementariteit.
De uitwerking van de 'komplementariteit' in de literatuur vereist een
nadere begripsverkenning als grondslag voor verder onderzoek.
Een aantal recente maatschappelijke ontwikkelingen kunnen mede worden
geïnterpreteerd als aanwijzingen voor de toenemende betekenis van deze
meervoudige komplementariteit voor het ruimtelijk beleid.
Hierbij kan worden gedacht aan:
- de verdieping van de internationale arbeidsdeling en de verschuivingen die deze tot gevolg hebben voor de regionale arbeidsdeling
binnen Nederland.

~ls

gevolg daarvan treden verschuivingen op in de

transportbewegingen. Dit heeft zowel betrekking op de typen transport als op de geografische struktuur ervan;
- Een van de gevolgen van toenemende internationalisatie van het
transport is dat vaker gebruik wordt gemaakt van verschillende
transportsystemen: overslag en kombinaties van netwerken winnen
daardoor aan gewicht;
- de ontwikkeling van de telekommunikatie en de intensivering van het
transport van pesonen en goederen impliceren een snelle uitbouw van
het informatienetwerk, welke slechts in kombinatie met de netwerken
voor het fysieke transport tot volle ontplooiing kan komen, een integrale aanpak veelal geïntroduceerd in samenhang met nieuwe inzichten in het logistiek beheer vormt daarbinnen een belangrijke
ontwikkeling;
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- de ontwikkelingen in de organisatie van de produktie van goederen en
diensten wijzen in de richting van een grotere flexibiliteit, welke
een ruimtelijke komponent heeft in de vorm van hogere geografiese
mobiliteit. Daarvoor zijn voorwaarden als de beschikbaarheid van
adekwate materiële infrastrukturen noodzakelijk;
- om verschillende redenen (efficientie, kostenbesparing, behoud van
natuur en landschap, vermindering energiegebruik enz.) wordt de intensivering en vermindering in uitbreiding van de voorraad in de
gebouwde omgeving nagestreefd;
- De 'ruimtelijke voorraad' verdient een grotere aandacht. De Structuurschets van 1983 bijvoorbeeld gaat op dit ruimtelijk voorraadprobleem in die zin in, dat gestreefd wordt naar een verdere intensivering van grondgebruik in het bestaande verstedelijkingsgebied,
het verminderen van (gemotoriseerd) woon-werk-verkeer en het
stimuleren van het openbaar vervoer gebruik. Er dient een grotere
aandacht besteed te worden aan het beheer van de bestaande voorraad.
In het RPD jaarverslag 1983 worden deze ontwikkelingen samengevat als
een algemene verschuiving van expansie naar intensivering waarbij
(her)inrichting en beheer een belangrijke rol spelen. '"Voor de ruimtelijke planning betekent dit dat de periodiek terugkerende vraag in
hoeverre de doelstellingen van het ruimtelijk beleid, bestaande koncepties, beleidsstrategieën en beschikbare instrumenten voor de toekomst bruikbaar blijven, extra scherpte krijgt. Ter beantwoording van
deze vraag moet door de Dienst meer accent worden gelegd op de analyse
van maaschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van
ekonomie, technologie, energievoorziening en (vrije)tijdsbesteding, en
hun samenhangen.'" (p. 160).
- Binnen de aanwezige materiële infrastruktuurnetwerken en systemen
zal gerekend dienen te worden op snelle en ingrijpende funktieveranderingen ten gevolge van de veranderingen in de samenleving
(waaronder de ontwikkeling van de informatietechnologie) en de
daarmee gepaard gaande kwantitatieve en kwalitatieve verschuivingen
de relaties tussen de komplementaire infrastruktuurnetwerken. Onderhoud, verdere uitnutting, kwaliteitsverhoging e.d. zullen steeds
belangrijkere zaken worden voor het beleid. Tesamen met andere ruimtelijke beleidsdoelstellingen als bundeling van infrastruktuur maken
deze dat het 'voorraad- en beheerprobleem' ook voor de materiële
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infrastruktuur belangrijk wordt. Het komplementariteitvraagstuk zal
hierbij zowel inhoudelijk als beleidsmatig van belang zijn. Goudappel heeft in dit verband in een 'startnotitie' ten behoeve van het
PR~Jaaradvies

1984 gewezen op de naderende konsolidatie-opgave van de

in jaren zestig en zeventig tot stand gebrachte materiële infrastruktuur waarvan wij bij niet-adekwaat beheer in de nabij toekomst de
herstel- en beheerkosten niet meer kunnen opbrengen, met alle gevolgen
vandien.
Het vraagstuk van het benutten van de ruimtestrukturerende effekten
van de materiële infrastruktuur ten behoeve van het realiseren van
ruimtelijke konceptles moet

~aarom

worden uitgebouwd: niet alleen de

spanning tussen de feitelijke en de mogelijke effekten van de afzonderlijke transportvoorzieningensystemen en bijbehorende materiële
infrastruktuur dienen aan de orde te komen: meer dan dat dient de historiese dynamiek in de ontwikkeling van de komplementariteit en de
mogelijkheden deze laatste te versterken door een gericht beleid in
het centrum van de aandacht te staan. De nederlandse ruimtelijke beleidskoncepties gericht, op het ingrijpen in ruimtelijke processen,
wordt getracht zo direkt mogelijk aan te sluiten op de praktijk. Deze
praktijk is niet disciplinair gestruktureerd, maar gezien vanuit de
facetbenadering van de ruimtelijke planning, juist meerdimensionaal en
multi-, of zelfs transdiciplinair van karakter. Daaruit kan dan ook
gedeeltelijk verklaard worden dat veel van het naar de materiële infrastruktuuronderzoek zo gebrekkig aansluit op de integrale
benadering.die aan de vigerende beleidskoncepties ten grondslag ligt.
In deze beleidskoncepties is in feite een impliciet
komplementariteitsbegrip vervat.
In aansluiting op het RPD-Jaarverslag 1983 moeten we konstateren, dat
een nadere uitwerking van het meervoudige komplementariteitsbegrip, in
het licht van genoemde maatschappelijke ontwikkelingen, van groot belang is voor het ruimtelijk beleid, en dat verder onderzoek daartoe
wenselijk is.
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LITERATUURBIBLIOGRAFIE

Deze bibliografie bevat geselekteerde titels van boeken en tijdschriftartikelen die betrekking hebben op het thema 'de indirekte
ruimtelijke effekten van infrastruktuur'. De literatuur beslaat een
periode van 1965-1983.
Voor deze bibliografie zijn een zestal infrastruktuurgebieden onderscheiden. Daarnaast is een aparte kategorie ingevoerd voor 'samengestelde netwerken' van meerdere infrastruktuurgebieden en tenslotte een
kategorie 'algemeen', waarin .literatuur is opgenomen die niet is gespecificeerd naar bepaalde infrastruktuurgebieden.
I

Wegen

II

Spoorwegen
Stedelijk en stadsgewestelijk openbaar railvervoer

III

Telekommunikatie

IV

Buisleidingen

V

vaarwegen

VI

Luchthavens en zeehavens

VII

Samengestelde netwerken

VIII Algemeen
In de bibliografie is achter ieder titelbeschrijving met een romeins
cijfer de kategorie of de kategorieën aangegeven waarop het boek of
artikel zich in het bijzonder richt.
Uit deze beperkte annotatie blijkt, dat de gebieden I en II sterk
vertegenwoordigd zijn en eveneens een groot aantal titels meerdere
infrastruktuurgebieden of het hele veld tot onderwerp heeft.
De literatuur op de gebieden IV, V, VI en VII komt aanzienlijk minder
voor. Literatuur specifiek gericht op de (indirekt) ruimtelijke
effekten van samengestelde netwerken is slechts incidenteel in de
bibliografie aanwezig.

-85-

Gehanleerde bronnen:
On-line: -- Acompline (ESA Informalion Relrieval Service) 1965-1983
- Pascal

(ESA Informalion Relrieval Service) 1970-1982

- RSWB

(INKA) 1962-1982.

- NIROV referalenblad 1965-1984
Archiv für Kommunalwissenschaflen (DifU) Bibliografie 1974-1983
- Graue Lileralur zur Orls--, Regional- und Landesplanung (DlfU) 1977-1983.
- Diversen: andere referalenbladen, lijdschriflen, lileraluurverwijzingen
in de reeds geselecleerde lileraluur e.d.

-86-

(I,Il)
ABERLE, G.
Verkehrspolilik und Raumforschung: wissenschaflliche Plenarsilzung
der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Giessen,
Juslus-Liebig Universilil, 1980.
(Ill)
ABLER, R.
"The Telephone and t.he Evolution of t.he American Metropoli lan ei ly".
In: I. de Sola Pool (ed.), The social Impact of t.he Telephone, HIT
Press 1981, blz. 318-341.

AERLE, G. & KAUFMANN, L.
(VIII)
Verkehrspolit.ik und Regionalenlwicklung. Inlegralion und
Evaluierung der Verkehrspolilik im Rahmen der Regionalpolit.ik und
der regionale Enlwicklungsplanung, Bonn, Geselischaft für Regionale
St.rukt.urenenlwicklung, 1981. (Schrift.enreihe der GRS, Band 6).
ADLUNG, R. & THOROE, C.S.
(VIII)
Neue Wege in der Regionalpolit.ik. Verschlige zu einer Umgeslallung
des regionalen Fördersyslems in der Bundesrepublik Deulschland,
Kiel, Selbslverlag, 1980. (Kieler Diskussionsbeilräge; 68).
ADRIAN, H.
(li)
St.adlenlwicklung und öffenllichler Nahverkehr, "Bauwell" 36 (1983),
september.
ALBERS, G.
(VIII)
Slädt.ebauliche Konzeplionen und Infraslruklurbereit.slellung.
In: R.Jochimsen & U.E. Simonis; Theorie und Praxis der
lnfraslruklurpolilik. Berlin, 1970.
ARNDT, H. & Swalek, 0. (Hrsg.)
VIII)
Grundfragen der Infraslruklurplanung für wachsende Wirlschaflen.
Verhandlungen auf der Tagung des Vereins für Socialpolit.ik.
Berlin, Neue Folge Bd. 58, 1971.
BAEHREL, C.
Planificalion urbaine el planificat.ion des lransporls,
Paris, Agence Cooperalion et. Amenagemenl, 1981.

(VIl!)

BAGGEN, M. & KENTGENS, N.
Onderzoek en Planning in de Rijnmond.
Rijn-Schelde Insliluut., Middelburg, 1979.

(VI, VUl)

BALD, E.J.
Rapid lransil and land use: a case sludy of Toronlo.
Oxford Polylechnic 1981.
(Thesis)

(11)

BAKKER, H.
Aanspraken van de luchtvaart.
"Plan" (1978), nr. 2, blz. 24-35.

(VI)

-87-

BALLESTREM, F. Graf von
(V lil)
Slandorlwahl von Unlernehmen und Induslriepolilik. Ein empirischer
Beltrag zur Beurleilung regionalpolilischer Inslrumenle, Berlin,
Duncker & Humboll, 1974.
Finanzwissenschaflliche Forschungsarbeilen, N.F.H. 44).
BARENDRECHT, H.
(VI)
Relatie Struktuurschema en zonering rond luchlvaarllerreinen.
Themadeel over hel Struktuurschema Burgerluchlvaarllerreinen.
"Sledebouw & Volkshui svesling" 61 (1980) juli /aug. , blz. 369--3 71.
BÄRTHEL, H.
(Vlll)
Die Planung der lechnischen Infraslruklur der Sladl.
"Archileklur der DDR" 31 (1982) no. 5, mei blz. 260-264, 304-305.
BASTEN, M.M.R. van & BEXELIUS, S.
(1)
Nalional road Lraffic, Nelherlands; Trends in Volume, Nelworks and
Poli lies.
Paper gepresenteerd op hel Colloquium Verveersplanologisch
Speurwerk, Zandvoort, december 1983.
BECKER, C.
(I)
Unmillelbare Auswirkungen einer Aulobahn auf den von ihr
durchgezogenen ländlichen Raum (Beispiel Aulobahn Hansalinie),
"Informalionen" 22 (1972) nr. 1, 14 jan., blz. 1-24.
BECKER, C. & WENDT, H.
(Vlli)
Die technische Infraslruklur -- ihre Bedeulung als Slandorlfaklor.
"Pelermann's Geographische Milleilungen" (1977) no. 1, blz. 27-35
BECK, H.E. & WIGGERTS, H.
lnfraslrucluurplanning en ruimlelijke ordening.
Delfl, TH, 1976.
(Planologisch Memorandum 1979-6)

(Vlll)

BERECHMANN, J.; PAASWELL, R.E.
Rail Rapid Transil Inveslmenl and CBD Revilalisalion:
Melhodology and Resu1ls.
"Urban Studies" 20 (1983), blz. 471--486.

(11)

BERG, L. van den; BOECKHOUT, I.J.; MEER, J. van der
(I)
Stedelijke dynamiek in Nederland,
In: L.H. Klaassen, W.T.M. Holle & J.P.H. Paelinck (red.)
De dynamiek van de stedelijke ontwikkeling in Nederland, NEl,
Rotterdam, 1981.
BERG, L. van den & KLAASSEN, L.H.
(VIII)
Economie cycles, spatlal cycles and lransporlalionslruclures in
urban areas.
Paper gepresenteerd op hel Colloquium Verveersplanologisch
Speurwerk, Zandvoort, december 1983.
BERHAN, 0., LARSON, R.C. & ODINl, A.R.
(VIII)
Developmenls in nelwerk localion wilh mobile and congesled
faci li Lies.
"European Journa1 for Operalions Research" Vol. 6 (1981) nr. 2,
blz. 104-116.

-88-

{VIl I}
BIEHL, D.
Infraslruklur, Verdichtung und sektorale Wirlschaflsslruklur als
Beslimmungsgründe des regionalen Enlwicklungspolenlials in den
Arbeilsmarklregionen
AMR - der Bundesrepublik Deulschland.
Endbericht zu einem Forschungsauflrag des Landes
Schleswig-Holslein, Kiel, Selbslverlag, 1974.
°

0

BIEHL, D.; HUSSKANN, E.
{Vlll)
Beslimmungsgrunde des regionale Enlwicklungspolenlials.
Infraslruklur, Agglomeralion und scklorale Wirlschaflsslruklur.
TÜbingen, J.C.B.Mohr, 197S.
BIERMAN ,M., HOL, P.J.H.M. & VERDENIUS, J.R.
Over wegen en overwegen
Amsterdam, SISWO, 1982
{Signaalsludies Seclor Planologie no. S)

{1,11)

BIRR, M.
{1)
Vorschläge zur Bewerlung von Umwelleinwirkungen in Rahmen der
Bundesverkehrsplanung.
"Nalur und Landschafl" SS {1980) no. 7/8, blz. 299-304.
BLACK, J.
Urban Transport Planning: Theory and Praclice.
London, Croom Helm, 1981.

{VIII)

BLOM, J.A.
Werkgelegenheidslokalles en vervoerswijzekeuze.
Den Haag, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1982.
{Projeklbureau Integrale Verkeerso en Vervoerssludie)

{I, 11)

BLONK, W.A.G.
{Vlll)
Transport and Regional Developmenl: an Inlernalional Comparison.
London, Saxon House, 1979.
BLUM, U.
Regionale Wirkungen von Infraslruklurinveslilionen.
Karlsruhe, 1982.

{Vlll)

BOECKHOUT, l.J. & HOLLE, W.T.M.
{Vl11)
Technological change, localion pallerns and regional developmcnl..
Rollerdam, Nederlandsch Economisch lnsliluul, 1982.
BOECKHOUT, I. J.
{I)
Verkenning van de effeklen van de openstelling van autosnelwegen op
de ruimlelijke spreiding van bedrijven en instellingen.
Planologische Diskussiebijdragen, deel 1, Delft, 1984.
BOER, E. de
Luchthavenplanning in Nederland.
"Plan" {1978), nr. 2, blz. 36-64.

{VI)

BOLLE, A.
{VI)
Gedanken um die Zukunfl des nordwesldeulschen KÜslenraumes unler
besonderer Berücksichligung der Häfen.
"Internationales Verkehrswesen 22" {1970), blz. 113--120.

-89-

BOLT, D.
(VII,Vllll
Urban Form and Energy for Transportation. A study for the
Projectbureau, I.V.V.S., PSC-TNO, 1982.
BONSALL, P., DALVI, Q, & HILLS, P.J. (ed.)
(Vlll)
Urban Transportelion Planning. Current Themes and Future Prospects.
Kent, Abacus Press, 1977.
BORUKHOV, E.
(I)
The effects of public provision of roads on the structure and size
of cities,
"Environment and Planning A" Vol. 7 (1975) nr. 3, blz. 349-355.
BOTHAM, R.W.
(I)
The regional developmenl effects of road investmenl,
"Transporlalion Planning and Technology", Vol. 61 (1980), blz.
97-108.

BOTTERWEG, T.H. & HOLLE, W.T.H.
(Vlll)
Bedrijfsvesliging en verkeers- en vervoersinfraslrucluur.
"Tijdschri fL voor Vervoerswelenschap" ( 1977), blz. 284- 289.
BREHENY, H., CHESHlRE, P. & LANGRIDGE, R.
(I,Vll)
The analomy of job crealion? Induslrial change in Briltaio's H4
Corridor.
"Built Environment" (1983) Vol. 9 no. 1, blz. 61-72.
BÖVENTER, E. von
(Vlll)
Die räumlichen Wirkungen von öffenllichen und privaten
investilionen.
In: Arndt & Swalek (hrsg.); Grundfragen der Infraslrukturplanung
flir wachsende Wirtschaften, Berlijn, 1971.
BREWER, K.A. & RICHARDS Jr., R.O.
(I,ll,Vlll)
Regional Transport developmenl and Economie Growlh.
"Proceedings of the American Society of Civil Engineers" Vol. 102
(1976) nr. 2, blz. 271-290.
BRIDGE, G.
(l,II,Vlll)
The effeels of transportelion syslems on urban slruclure,
Oxford Polytechnic 1970.
(Deparlmenl of Town Planning Thesis)
BRUGGER, E.A.
(Vlll)
Die Infraslruktur im Dienste der Regionalpolitik: Ergänzungen und
Modifikstionen eines sionvollen Konzeptes.
In: C.Hanser & S.Huber; Hal die Lradilionelle
Infraslrukturförderung flir die periphere Regionen ausgedienl?
Bern, NFP "REGIONALPROBLEME", Verlag Rliegger Diessenhofen, 1982.
BUCHANAN , C. D.
( l , Il )
Traffic in Towns: A sludy of Lhe long Term Problems of Traffic in
Urban Areas-Report of Lhe Working Group, London, HHSO, 1963.

-90-

BUHR, W.
(Vll,Vlll)
Die Abhängigkeil der räumlichen Enlwicklung von der
lnfraslruklurausslallung.
In: H.Arndl & D.Swalek (Hrsg.); Grundfragen der
Infraslruklurplanung für wachsende Wirlschaflen, Berlijn, 1971.
BUH~, W.
(Vll,Vlii)
Die Rolle der malerlellen Infraslruklur im regionalen
Wirlschaflswachslum. Studiën über Infraslruklur eines städlische
Gebieles: Der Fall Sanla Clara County/California.
Berlin, Duncker & Humblol, 1975.

BUIJS, S.C.
(VIII)
De compacte stad. In: Planologische Discussiebijdragen 1983, Deel
I, Delft, 1983, blz. 133-143.
BUIT, J.
(I,Il,Vlll)
Veranderde mobiliteitspatronen en ruimtelijke ordening, "Sledebouw
en Volkshuisvesting", (1978) maarl.
BUREAU OF PUBLIC ROADS
Highways and Economie and Social Changes,
U.S. Department of Commerce, 1964.

(1)

BUSMAN, F.
(lil
Zur Problemalik von Ballungsräumen im Zusammanhang mil dem
Schnellbahnbau.
Aachen, Technische Hochschule, Wissenschaflliche Dissertalion, 1977.
CA~ALP, R.
(1)
Choix des infraslruclures lourdes de lransporls en milieu urbain et
periurbain: l'exemple de la region lle-de-Io'rance.
"Revue de geographie de Lyon" 58 (1983), nr. 1, blz. 7-18.

CASTELLS, M., CHE~Kl, E. & MEHL, D.
Transporls urbains et vie sociale, Parijs, CNRS, 1978.

(I,ll, VIII)

(r

C4STELLS, M., & GODDA~D, F.
Monopolville, l'enlreprise, l'Elal, l'urbain.
Den Haag, Moulon, 1974.

(VI, VII, Vlli)

(VIII)
CENTRE DE RECHERCHE D'ECONOMIE DES TRANSPO~TS
Role des flux el des normes dans la transformation et le controle
des uniles sociales spalialisees, Aix en Provence, Cenlre de
Recherche d'Economie des Transporls, 1981.

CHAPIN, F.S. Jr.
Human aclivily pallerns in lhe cily.
Things people do in lime and space.
New York, John Wiley & Sons, 1974.

-91-

(VIII)

CHENARD, A.
(l,II,V,VI,Vll1)
Rapport sur les liens entre politiques de transport et le
développement régional illuslrés par l'example des regions
fronlalières pyrénéennes.
Paper gepresenteerd op hel: Seminar The regionalisation of
transport and regional planning in praclice, van European
Conference of Ministers of Transport, Strassbourg, 5-6 dec. 1983.
CHlANI, M.
(11)
Die raumpolilische Beurleilung der neue Eisenbahnhauptlransversalen
NHT.

"Schweizerisch Zeilschift zur Verkehrs--Wirtschaften" 35 (1980), nr.
I, blz. 12- 22.
CLARK, D. & UNWlN, K.I.
(1,11,111)
Telecommunications and trave1: potential impact in rural areas
"Regional Studies" Vol. 15, 1981, blz. 47-56, London, G.B.
CLAUSSEN, H.G. & EICHSTÄDT-BOHLIG, F.
(1,11)
Städtische Wohnungs- und Verkehrsplanung. Untersuchungen zur
Planungsinlegration am Beispiel der städte Bochum - Darmsladt
- Wiesbaden,
Berlijn, Deulsches Inslilul für Urbanislik, 1978.
CLERQ, F. le,
Werken aan de
Planologische
Planologische

& HAGENDOORN, J.J.B.

(VIII)

compacte stad.
Diskussiebijdragen 1983, Deel I, Stichting
Diskussiedagcn, Delft, 1983, blz. 155/166.

CODE, W.R.
(1,11)
The slrenglh of lhe cenlre: downlown offices and melropolilan
decenlralizalion policy in Toronlo.
"Environment and Planning A", 15 (1983), blz. 1362/1380.
COLE L.M.
(1,11)
Transport tnveslmenl Slralegies and Economie Developmcnl.
"Land Economics" (1968) aug., blz. 307-317.
COLEMAN, D.J.
(I)
Highways and the Environment: a bibliography of lhe effeels of
highways on lhe physical, biologica!, recrealional and aeslhelic
environments and of techniques for lhe analysis of these impacts.
"Council of Planning Librarians Exchange Bibliography", (1973), nr.
394, 22 blz.
(l,II)
CONSERVATOIRE NATlONAL DES ARTS ET METIERS
1nfraslruclures de Transport et Developpemenl Urbain. Le cas des
peliles villes enclavees 1842-1975.
Parijs, Conservatoire National des Arts et Metiers, rapport nr.
DGRST/79 7 0263, 1980, 195 blz.

COUNCIL OF EUROPE
(VIII)
Effects of tranporation on regional planning in Europe: report on
the joint CEMAT/ECMT Seminar Paris nov. 1977, Council of Europe
1978.
(European Regional Planning Study Series nr. 13).

-92-

COUSIN, U. (red.)
(l,II,Vlll)
Schriflum 1972 - 1976 zu Verkehr und Umwell,
Köln, Deulsche Verkehrswissenschaflliche Gesellschafl, Zenlrale
Informationsslelle für Verkehr, 1976.
CRESWELL, R.
(I,ll)
Urban Planning and Public Transport.
Reader, Lancasler/London/New York, 1979, The Construction Press.
CHRISTIANSEN, U.
Verkehrsflughäfen in Wellbewerb
GÖllingen; Verkehrswissenschaflliche Sludien 31, 1977.

(VI)

DAJANI, J.S. & BENCOSME, A.J.
(l,II,Ill,lV,V,Vl)
lnfraslruclure dunamics: a selecled bibliography
"Council of Planning Librarians Exchange Bibliography" (1978), nr.
1563, 22 blz.
DAMM, D.; KANSLERSKl, D.; LUTTER, H.
(1)
Bewerlung von Massnahmen im Fernslrassenbau aus der sicht der
Raumordnung.
"Informalionen zur Raumenlwicklung" (1975) Heft 8, blz. 395-426.
DANlELS, P.W. & WARNES, A.W.
(11)
"Movemenl in lhe cities, spalial perspeclives on urban transport
and lravel".
London, 1980.
DAVlDSON, K.B.
(l,II)
"Accessebilily in lransporl/land-use modelling and assessmenl"
"Environment and Planning A", 1977, 1401-1416.
DEKEN, J.
The eleclronic collage
New York, Banlam Books, 1983.

(lil)

DEKKER, A.
(1,11)
Verkeer en Ruimlelijke Ordening. In:
De dynamiek van de stedelijke ontwikkeling in Nederland,
KL.AASSEN, L.H., HOLLE, W.M.T. & PAELINCK, J.H.P. (red.)
Rollerdam, NEl, 1981.
DELAYGUE, M.
(l,Vlll)
The Linkage effeels of Transport Infraslruclures,
Tenlalive sludy of lhe impact of the Rhone Valley Molorway on lhe
regional economy and level of activily,
Parijs, European Conference of Ministers of Transport, october 1969.
DIETVORST, A.G.J.
Telefoonverkeer en economische structuur in Nederland.
Katholieke Universiteit le Nijmegen, 1979.

(Ill)

(I)
DIVERSE AUTEURS
Aulobahnbau ohne regional--wirlschaftliche Perspeklive?
"Informalionen zur Raumenlwicklung" (1981) nr. 3/4, blz. I-IV en
155-289.

-93-

DIVEI:{SE AUTEUI:{S
(V,Vl)
Coal en nuclear energy.
"Economie Geography" 59 (1983), nr. 1, jan., blz. 35-80.
DIVEI:{SE AUTEUI:{S
(I, Il, Vlll)
Die Kernsladt und ihre strukturgerechle Verkehrsbedienung.
(Veröffentlichungen der Akademie für Raumforschung und
Landesplanung, Forschungs- und Silzungsberichte, Band 92; Raum und
Verkehr 11), Hannover, 1974.
(1)
DIVERSE AUTEURS
Diskussionsbeilräge zum Thema: Vollzug des Raumordnungsprogramma
durch Fernstrassenplanung.
"Informalionen zur Raumentwicklung" (1975), nr. 11, blz. 645-669.

DIVERSE AUTEURS
(Vlll)
Economie en infrastructuur
"Economisch Sla U sli sche Berichten" 68 ( 1983) nr. 3426, 12 okt. ,
blz. 905-931.
DIVERSE AUTEUI:{S
(1,11)
Symposium: Emerging themes in transportalion policy,
"Journal of the American Planning Associalion" 48 (1982) nr. 3,
blz. 291-350.
DIVERSE AUTEURS
(l,ll)
Öffenl1icher Personennahverkehr (OPNV).
lnvestigationen, Bauleistungen, Erfolge 196/ bis 1976. Ein
Zwischenbalanz zum Förderungsprogramm des
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes.
KÖ1n, 1978, 104 blz.
(Deutscher Städtetag und Verband Öffenllicher Verkehrsbetriebe).
D1VEI:{SE AUTEURS
Impulsen in/door infraslrukluur.
"Stichting Weg Bulletin" (1982), nr. 2, blz. 3-36.

(Vlll)

DIVERSE AUTEURS
(lil)
Räumliche Wirkungen neuer Medien
"1nformalionen zur Raumenlwicklung" (1982), nr. 3, blz. 1--V en
175/263.
(11)
DIVERSE AUTEURS
Raumwirksamkeit des Schienenschnellverkehrs
"Informalionen zur Raumentwicklung" (19-83), nr. 4, blz. 1-V en
213-284.

DIVERSE AUTEURS
Zwischen Bahnhof und Sladl
"Stadlbauwelt" (1983), nr. 79, sept. blz. 1396-1447.

(I!)

(li)
DIVERSE AUTEURS
Die Neue Haupltransversale.
Diskussie over de uilbreiding van hel Zwitsers spoorwegnet.
"Akluelles Bauen" 19 (1984) mei, blz. 24-59.

-94-

DIVERSE AUTEURS
Milieubescherming en autowegenbeleid in Vlaanderen.
"Ekoskoop" (1975) nr. 11, okl., blz. 1-26.

(I)

DONGEN, F. van & OOSTERHUIS, K.
De nieuwe lijn Rotterdam.
"Plan" (1983), nr. 12, blz. 9-12.

( Il)

DOPPING, F. & HENCKEL, D.
(III)
Informalionstechnologie und Stadtentwicklung. Vorstudie. Berlijn,
Deulsches Inslitul für Urbanistik, 1981.
DREWE, P.
(Vll,Vlll)
Impact of lhe structure and extent of urban development on the
choice of modes of transport: lhe case of medium size conurbalions.
Report of the Twenty-eighl Round Table on Transport Economics,
European Conference of Ministers of Transport.
Paris, 1975, April.
DREWETT, R.
(VIII)
Towards re-urbanizalion and deconcenlralion: lhe duality in
European Urban Developmenl, Trens in the decade to 1981.
Paper gepresenteerd op het Colloquium Vervoersplanologisch
Speurwerk.
Zandvoort, dec. 1983.
DROSTE, M.
(1,11)
Ausländische Erfahrungen mil Möglichkeilen der räumlichen und
sektoralen Umverteilung des städtischen Verkehrs.
Auswertung von OECD-Fallstudien.
Bonn, 1978.
(Schriftenreihe: Slädtebauliche Forschung des Bundesministers für
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, nr. 03.063).
DRUDE, M. MULLER, J.H., EPLLE, G. & SIEBERT, W.D.
(11)
Evaluierung von Neukonzeplionen für den Nah-- und Bezirksverkehr der
Deutschen Bundesbahn in ballungsfernen Räumen, behandelt am
Beispiel eines Raumes in Westerwald - Pilotstudie zur
Forschungsarbeil, Freiburg, Institul für Regionalpolilik und
Verkehrswissenschaft, 1975.
DUIN, J.M. van & HERMENS L.C.M.
De relatie lussen weg en landschap.
"Wegen" 45 (1975) nr.ll, blz. 305-312.

eb

ECKART LEHMANN, R.
(Vlll)
Möglichkeiten einer Gewinnung von Infrastruklurbeslanden aus
bestehenden Stalisliken und Verwaltungsunterlagen.
"Raumforschung und Raumordnung", (1982), nr. 1-2, blz. 40-53.
EDEL, M.
(VIII)
'People' versus 'places' in urban impact analysis.
In: GLlCKMAN, N.J. (ed.), The Urban Impacts of Federal Policies.
Baltimore Johns Hopkins University Press, 1980, blz. 175-191.

-95-

ENDEN, A.C.J.M. Van den
Ruimlelijke consequenties van steenkolent~anspo~l in
"T.N.O.-P~ojecl" 1983 -7/8, blz. 229-232.

(V,Vl)
Nede~land.

ERDKANN, G.
(VIII)
Die Verhinde~ung g~oss~äumiger Abwande~ungen aus sl~uklurschwachen
Regionen, Raumo~dnungszielen unte~ veränderlen Rahmenbedingungen,
Münste~. Universilät, 1980.
(Vlll)
EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS o~· TRANSPORT
Impact of infrasl~uctural investment on indust~ial developmenl.
Paris, 1975.
(Vlll)
EUROPEAN CON~'h:RENCE OF MINISTERS OF TRANSPORT
Exchange of informalion on Inveslment C~ileria Applied lo
Inf~asl~uclure Projects, Paris, 1981.
( l,ll)
EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS OF TRANSPORT
Impacl of lhe slruclu~e and extenl of urban developmenl on lhe
choice of modes of transport. Case of large conurbalions.
European Confe~ence of Ministers of Transport, Paris, 1976.

EUROPEAN CONF'ERENCE 0~' MINISTERS OF TRANSPORT
(I, Il)
Urban l~ansporl and lhe envi~onment: OECD/ECMT semi na~. Vol. 1--3.
European Confe~ence of Ministers of Transpo~t. Pa~is, 1979.
FARENHOLTZ, C., JURGENSEN, H., STRAUF', H.G., BAKBERG, M. &
BRUCKNER, P.
(I,Il)
Sladt und Ve~keh~ssl~uktu~en,
F~ankfurl/K., 19/7
(Sch~iflenreihe des Verbandes der Aulomobilinduslrie, Nr. 24).
FEUSSNER, H.S., SCHULTZE-VON HANXI.EDEN, P.
(VIII)
Gezieller lnf~asl~uktu~ausbau in periphe~en ländlichen Räumen
weilerhin e~forderlich
"Informalionen zur Raumenlwicklung" (1979), Hefl 1, blz. 31-39.
FlEDLER, L.

(VIll)
von regionalen Agglomerationseffeklen.
De~ Einfluss von infraslruklurausslallung und geographischer Lage
auf das Brulloinlandsprodukl von ausgewählten Slädlen in der
Bundesrepublik Deulschland.
Karls~uhe, Selbslve~lag, 1979.

Quanlifizie~ung

FIGGI!:, K.
Die induslriewi~lschaflliche Gestall der f~anzösischen
Allantikhäfen an Seine, Loire und Gironde.
Wiesbaden, Kölner Forsehungen zur Wirlschafls- und
Sozialgeographie, Bd. 11, 1970.

(VI)

FIORE, C.
(Vlll)
Logique de chaine el dynamique du capilal: orienlalion de la
technologie de produelion par des systemes d'information.
Cenlre de Recherche d'Economie des Transporls, Mimeo,
Aix-~n-P~ovence, 1983.

-96-

FlSCHER, G.; MENNEL--HARTUNG, E.
(VUl)
Methodische Aspekle von Wirkungsanalysen - Versuch einer
Zusammenfassung.
In: G.Fischer (ed.); Erfolgskonlrolle Raumwirksamer
Polilikbereiche. Bern, Verlag Rüegger Diessenhofen, 1982.
FISCHER, G. (ed.)
(VUl)
Erfolgskontrolle Raumwirksamer Politikbereiche. Bern, NFP
"REGIONALPROBLEME", Verlag RÜegger Diessenhofen, 1982
FOLlN, M.
(VIII)
The produelion of general conditions of social production and the
role of lhe state.
In: M.Harloe & E. Lebas (eds.): Cily, Class and Capita!. New
Developments in lhe polilical economy of cilies and regions.
London, 1981.
FORESTER, T.
(Ili)
The Microelectonics Revolulion: the complele guide to the new
technology and its impacl on society.
Oxford, Blackwell, 1980.
FÖRSTER, H.J.
(I)
Autosnelwegen: bijdragen lol milieubescherming.
"Slichling Weg Bulletin" 16 (1982) nr.3, juli, blz. 15-26.
FRERICH, J.
(I)
Die regionalen Wachslums- und Struktureffekle von Autobahnen in
Induslrieländern.
Berlijn, Duncker und Humblol, 1974.
(Verkehrswissenschaflliche Forschungen, Bd. 28).
FRERICH, J., HELMS, E. & KREUTER, H.
(I)
Die Raumwirlschafllichen Enlwicklungseffekte von Aulobahnen, (BAB
Karlsruhe/Basel).
Bonn-Bad Godesberg, 1975.
FREY, R.L.
(VIII)
Infrastruktur. Grundlagen der Planung Öffentlicher Investitionen.
Tübingen/Zürich, 1970.
FREY, R.L.
(VIII)
Probleme der statischen Erfassung der Infrastruktur - am beispiel
der Schweiz.
In: U.E. Simonis (hrsg.); Infrastruktur; Köln, 1977).
FREY, R.L.
(VIII)
Die Infrastruktur als Millel der Regionalpolitik.
Eine wirtschaftstheoretischen Untersuchung zur Bedeulung der
Infraslruklurförderung von enlwicklungsschwachen Regionen in der
Schweiz.
Bern, Haupl, 1979.
(Publikationen des Schweizerischen Nalionalfonds aus den Nationalen
Forschungsprogrammen: Bd. 1).

-97-

FREY, R.L.
(Vll1)
Verteilungswirkungen staatlicher Massnahmen in der Regionalpolitik.
In: G.Fischer (ed.); Erfolgskontrolle Raumwirksamer Politikbereiche.
Bern, Verlag Rüegger Diessenhofen, 1982.
FREY, ILL.
lnfrastrukturau~bau:

(Vlll)
Eine unter mehreren regionalpolitischen

SLrategien.
In: C.Hanser & S.Huber; Hal die lraditionelle
1nfrastrukturf>orderung für die periphere Regionen ausgedient?
Bern, NFP "REGIONALPROBLEKE", Verlag RÜegger Diessenhofen, 1982.
FROST, C.K. e.a.
(1,11)
Environment v~~a~~ accessibiliLYl lbe Buchanan report ten years on.
Oxford, The Oxf.'ord PalyleChnie DcparLment of Town Planning, 1913.
FURUSETH, O.J.
(1)
The impact of local infraslructural and developmenl policies on
agricultur&l lana alienation.
"Landscape Plannlftg", ~ (l983) nr. 3/4, maart, blz. 209-226.
GANSER, K.
Strategie zur lnLwic~lun1 peripherer ländlicher Räume,
Göllingen, 1980.
(ASG-Katerialsammlung Nr. 144).

(VI11)

GARRlSON, W,L.
(1,11)
Urban transpo~l&lion and land-use.
In: GRAY, G.E. & HOEL, L.A. (eds.) Public Transportalion: Planning
Operations and Management.
Englewood Cliffs, New Yeraey: Prentic-Hall, 1979, blz. 515-526.
GARRlSON, W.L.
(1,11)
Innovation and lhe Structure of Transportation Activilies.
In: tnnovalion in Transportation, Proceedings of a Conference,
Washington o.c., The Nalional Research Council, 1980.
GARR1SON, W.L.
Impacts of Technological Systems on Cities.
"Built Environment" Vol. 6 (1980) no. 2, blz. 120-130.

(Vlll)

GAUUARD, G.
(V1Il)
L'influence de l'infraslructure de transport sur le developpement
economique régional.
"Schweizerisches Archiv für Verkehrswissenschafl und
Verkehrspolilik." Vol. 30 (1915) no.t, blz. 1-13.
GEE, C., KELLER, U. & TREUNER, P.
(VIII)
Infraslruklurelle und wirLschaflsslruklurelle Bestimmingsgründc der
industriellen Standorlwahl.
Stuttgart, Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung, 1980.
(IREUS-Schriftenreihe, Bd. 4).
GEORGE, P.
L'ere des lechniques, constructions ou deslruclions.
Parijs, P.U.F., 1974.

-98-

(VIl I)

GERAERTS, H. & WEGENWIJS, F.
Hel induslrialisalieproces in Midden-Zeeland.
"Zone" (1978), nr. 8, blz. 15-57.
GERARDIN, B. & GUILLOT, Y.
Un sysleme d'observalion permanenl Ie long l'auloroule
Lyon-Chambery.
"Transporl" (Frankrijk), (1976) no. 208, blz. 1-5.

(Vl,Vll,Vlll)

(1)

GIESSEN, K.R., WOELKERH, Ch. & BLONK
(l)
Die Bedeulung von Raumordnung und Verkehr für die europäische
inlegralion.
Bonn, Gesellschafl für Wirlschafls- und Verkehrswissenschaflliche
Forschung, 1976.
(Hefl 25).
GLASSBOROW, O.W.
(l,II)
Les expériences développées au Royaume-Uni au cours des dernières
années.
European Conference of Minislers of Transporl, Congress "The
regionalisalion of Transporl and regional planning in praclice",
Slrassbourg dec. 1983.
GL1CKMAN, N.J.
The Urban Impacls of Federal Policies.
Ballimore, Johns Hoptins Universily Press, 1980.

(VIII)

GL1CKMAN, N.J.
(Vlll)
Urban impacl Analysis: Premises, Promises, Procedures and Problems,
"Buill Environmenl", Vol. 6 (1980) no. 1, blz. 85-91.
GOEDMAN, J.
(VI,V11I)
Recenle onlwikkelingen en problemen in de Rijn--Schelde Della.
In: P. van Hoogslralen (red.); Regionale Onlwikkeling en Planning.
Nieuwe problemen/nieuwe poliliek?
Amslerdam, Ekologische uilgeverij/Zone, 1979.
GOEDMAN, J., HOEF, G.v.d. & TIMMERMAN, F.
(1,11)
Transporlalion and Urban Form.
Paper gepresenleerd op hel Colloquium Vervoersp1anologisch
Speurwerk, Zandvoorl, dec. 1983.
GODDARD, J. B.
Technology Forecasling in a spalia1 conlexl.
"Fulures" (1980) April, pag. 90-105.

(lll)

GODDARD, J.B., JAMES, V.Z., MARSHALL, N. & WATERS, N.
(lll)
Telecommunicalions, Induslrial Organisalion and Regional
DevelopmenL.
Chichesler, John Wiley, 1980.
GODDARD, J.B. & PYE, R.
Telecommunicalions and Office Localion.
"Regional Sludies" (1977), no.ll, blz. 19-30.

-99-

(111)

GOLD, J.R. & BARKE, M.
Communiealtons Media and lhe

(111}
fulu~e

of Cilies: a selecled

bibliog~aphy.

Polylechnic, 1918.
(Discussionpaper in Geography nr. 4}.

Oxfo~d

GOLDMARK, P.
The 1972/1973 New Rural Sociely Projecl.
Fairfield Universily, Fairfield Conneclicull, 1973.

(111}

GOLGER, O.J.
Slrassenverkehr und Umwellplanung im lnlernalionalen
Slädlevergleich.
Graz, Forschungszenlrum, 1975.

(1}

GOTTMAN, J.
Urban selllemenls and lelecommunicalions.
"Ekislics" 302 (1983} sepl./okl., blz. 411-416.

(Ill}

GOTTMAN, J.
Why lhe skyscraper?
"Geographical Review" (1966}, blz. 190-212.

(Ill}

GOUDAPPEL, H.M. & PERLOT, J.A.
(l,ll}
Verkeer en de slad. Problemaliek van hel verkeer in middelgrole en
kleine gemeenlen.
VUGA-Boekerij 1965.
(sledebouwkundige sludies nr. 4}.
(l,ll}
GOUDAPPI'!:L, H.M.
Verkeer en vervoer, onlwikkelingen in graalsledelijk verband.
In: PDOB Leergang: "Hel graalsledelijk milieu, kansen en
bedreigingen", okl. 1976.

GOUDAPPI'!:L, H.M.
(VUl}
Inleiding infraslrukluur en ruimlelijk beleid.
In: PDOB Leergang: "Infraslrukluurbeleid in maalschappelijke
konleksl", Technische Hogeschool Eindhoven, Okl. 1979, 11 blz.
GOUDAPPI'!:L, H.M.
(Vlll}
Een verruimd infraslrukluurbegrip als denkkader voor de inlegralie
en koördinalie van ruimlelijke planning en beleid.
In: PDOB Leergang: "lnfraslrukluurbeleid in maalschappelijke
konleksl", Technische Hogeschool Eindhoven, Okl. 1979, 46 blz.
GOUDAPPEL, H.M.
(Vlll}
Aandachl voor herinrichling en beheer.
Slarlnolilie len behoeve van hel jaaradvled 1984 van hel
Programmeringsoverleg Ruimlelijk Onderzoek.
Vakgroep Urbanisliek en Ruimlelijke Organisalie, Afdeling
Bouwkunde, T.H. Eindhoven, febr./maarl 1984.
GOVERDE, H.
Vijflien jaar melro-misère.
"Plan" (1975} nr. 7, blz. 21-27 en 69-81.

-100-

(Il}

(!)
GRAAF~·, W. J. de
Verkeer, milieu en ruimlelijke ordening.
"Economisch Slalislische Berichten" (1913) nr. 2911, blz. 692-696.

(VIII)
GRAEF, P.
Zur Raumrelevanz infraslruklureller Massnahmen,.
Kleinräumliche Slruklur- und Prozessanalyse im Landkreis Miesbach,
ein Heilrag zur sozialgeographischen Infraslruklurforschung.
München, 1977.
(Sludien zur Sozial- und wirlschaflsgeographie, Bd. 18).
GRAY, G.E. & HOEL, L.A.
(11)
Public Transporlalion: Planning, Operalions and Management.
Englewood Cliffs, New Yersey, Prentlee Hall, 1919.
GRONDELLE, W.J. Van de
(V)
Binnenscheepvaart, vaarwegen en hel milieu.
Tijdschrift voor Vervoerswelenschap 18/1 (1982), b-z. 29-41.
GRUBMEIER, J. & WERLER, R.
(ll)
Geländebedarf und Umwellverlräglichkeil der Eisenbahn.
"Eisenbahnlechnische Rundschau" Vol. 29 (1980) nr.9, blz. 601-609.
GRUBMElER, J.
(11)
Die Neubau-- und Ausbauslrecken der Deulschen Bundesbahn.
"Informalionen zur Raumenlwicklung" (1983), nr. 4, blz. 231-242.
GUDE, S.
lnfraslruklurpolilik und Sladlplanung.
In: U.E. Simonis (Hrsg.); lnfraslruklur; Köln 19/7.

(VUl)

GULLER, P. e.a.
(V1ll)
1nfraslruklur. Acht Vorlräge und ein Podiumgespräch.
Zürich, 1969.
(Schriflenreihe zur Orls-, Regional- und Landesplanung nr.3).
GULI.ER. p.
(VU 1)
Verkehr und Raum: für eine erweilerle Belrachlungsweise der
Inleraklionen.
In: G.Fischer (ed.); Erfolgskonlrolle Raumwirksamer
Polilikbereiche. Bern, Verlag RÜegger Diessenhofen, 1982.
GUTHER, B.
Krilik der bürgerlichen Infraslruklurlheorie.
"SOPO" Vol. 6 (1975) nr. 32, blz. 37-55.

(V lil)

(Vlll)
GUTHER, B.
Infraslruklur und Slaal. Zur enlwicklung der allgemeinen
Produklionsbedingungen in der BRD 1950-~975.
Marburg, Verlag Arbeilersbewegung und Gesellschaflswissenschafl,
1977.
GW1LLIAM, E.M.
The indirect effeels of highway inveslment.
"Regional Studies" Vol. 4 (1970) blz. 167--176.

-101-

( 1)

W.
(Il)
Der Einfiuss van Verflechlungen in einer bedarforienlierlen
Nahverkehrssystem auf die Reisegeschwindigkeil.
Karlsruhe, I977.

HAENICK~,

RAKKERT, A.S.
Traffic, Transporlalion and Urban Planning Volume 1 & 2.
Londen, George Godwin, 198I.

(I' Il)

HALL, P.
Greal planning disaslers.
Londen, Penguin Books, 1981.
HALL, P.
(I,II)
Urban Transporlalion: Paradoxes for lhe 1980s.
Paper gepresenteerd op hel Colloquium Verveersplanologisch
Speurwerk, Zandvoort, dec. 1983.
HAMM, B.
(VIll)
Zum praktischen Slellenwerl van Erfolgskonlrollen.
ln: G.Fischer (ed.); Erfolgskonlrolle Raumwirksamer Polilikbereiche.
Bern, Verlag Rüegger Diessenhofen, 1982.
HAMN~T,

(VI)

S.

Hoe de derde Londense luchthaven er niet kwam.
"Plan" (1978), nr. 2, blz. 65--80.
HANSBR, C. & HUB~R, S. (Hrsg.)
(I,ll,Vllll
Hal die lradilionelle Infraslruklurförderung für periphere Regionen
ausgedienl?
Bern, NFP "R~GIONALPROBLEME", Verlag RÜegger Diessenhofen, 1982.
(Vlll)
HANS~R, C.
Auswirkungen van Inveslilionen zur Erschliessung Induslriegelände.
In: C.Hanser & S.Hanser; Hal die lradilionelle
lnfraslruklurförderung für Periphere Regionen ausgedienl?
Bern, NFP "REGIONALPROBLEME", Verlag RÜegger Diessenhofen, I982.
(Vlll)
HANSER, C.
Wirkungsanalyse der Infraslrukturpolilik im schwcizerischen
Berggebiel.
In: G.Fischer (ed.); Erfolgskonlrolle Raumwirksamer polilikbereiche.
Bern, Verlag Rüegger Diessenhofen, 1982.
HANSMEYER, K.H., FURST, D. & ZIMMERMAN, K.
(VIII)
Infraslruklur und unlernehmerische Standorlenlscheidungen.
In: Ausgeglichene Funklionsräume. Grundlagen für eine
Regionalpolilik des miltleren Weges.
Hannover, Forschungsberichl der Akademie für Raumforschung und
Landesplanung, Schroedel, I975.
HARKNESS, R.C.
(II,III,VIll)
Communication innovalions, urban farm and travel demand: some
hypotheses and a bibliography.
"Council of Planning Librarians Exchange Bibliography", (I972) nr.
285, 66 blz.

-102-

HARKNESS, R.C. & PEY, R.
(1,111}
Technology Assessmenl of Telecommunicalions Inleraclions wilh
Travel.
Nalional Academy of Engineering, Washington D.C., 1976.
HARRISON Jr., D.
(1}
Transporlalion Technology and Urban Land Use Pallerns.
Harvard, Universily Department of Cily and Regional Planning, 1976.
(Research Report R 76-2}.
HAWKES, T.W.
(l,Il}
Transportation planning and the environment.
"Proceedings of lhe American Society of Civil Engineers" Vol. 99
(1973} nr. 3, blz. 499-512.
HAYUTH, Y.
The port-urban interface: an area in lransition.
"Area" 14 (1982} nr. 3, blz. 219--224.

(VI}

HEIDEKAN, C. e.a.
(Vlll}
Slädlebauliche Verdichtung. Theoriegeleilele Unlersuchungen zum
Problem der slädlebaulichen Dichte und Verdichlung.
Dortmund, lnslitut filr Landes- und Sladlentwicklungsforschung des
Landes Nordrhein-Weslfalen, 1975.
HEINZE, W.
(l,li}
Disparilälenabbau und Verkehrspolitik.
Bonn, Gesellschafl filr Wirtschafls- und Verkehrswissenschaftliche
Forschung, Heft 36 (1976}.
HE1NZE, W.
(1,11}
Spatial developmenl and transport generalion underslood as a
mullidimensional distribution problem.
Berlin, Deulsche Sliftung filr Inlernalionale Enlwicklung.
Selbslverlag, 1977.
HELMER, P.
(VIII}
Einkommensumverteilung durch kommunale Infraslruklurpolilik.
Ein Beitrag zur Infraslruklurplanung auf Gemeidecbene.
KÖln, Kohlhammer, 1978.
HENNE, W.
(l,II}
lnfrastruklur und Dezenlralisierung. Das beispiel der Region
Hamburg, Göllingen und Zilrich 1980.
Vandenhoek & Ruprecht, XV (Wirtschaflspolilische Sludien, Bd. 41}
1980.
HENNING, D. HANDSCHUH, K. D. , PLOBERGER, K. &
(I, II, VII I}
HELFFERICH-PREUSCHEN, D.
Wechselwirkungen zwischen Sladlenlwicklung und Verkehr.
Auswirkungen typischer Massnahmen als Enlscheidungshi1fe filr einc
inlegrierte Sladlenlwicklungs- und Verkehrsplanung; Langfassung.
Dortmund: Instilul filr Landes- und Sladlentwicklungsforschung
Nordrhein-Weslfalen, 1977.

-103-

HENSCHEK, O.A.
Urban Transporl Planning: The Changing Emphasis.
"Search" (Aus.) Vol. 10 (1979) nr. 1/2, blz. 42-48.

(l,ll)

HESKETT, J.L.
(VIII)
Logislics essenlial lo slralegy;
Managemenl cannol measure lhe imporlance of logislics in lerms of
cosl alone.
"Harvard Business Review", Nov./Dec. 1977, blz. 85-96.
HEUER, H.
(VII,VIII)
Sozioökonomische Beslemmungsfakloren der Stadlenlwicklung.
Slullgarl, Kohlhammer, 1975.
HICKOK, B.
(l,Il)
Goals, objeclives and values: selected references relaling to
naliona1, slale and urban or regional areas, covering general and
lransporlalion aspects.
"Council of Planning Librarians Exchange Bibliography", (1973).
HILSINGEK, H.H.
(Vl)
Das Flughafen-Umland.
Paderborn; Bochumer Geographische Arbeilen, Hefl 23, 1976.
HOEr, G. Van de
(VIII)
Van spreiding naar regionale differenlialie, Rijksplanologische
Diensl, mimeo, 's Gravenhage 1983.
HOEKS, J. & RIJTEMA, P.E.
(lV)
Milieuaspeclen bij lranslporl via ondergrondse pijpleidingen.
"Tijdschrifl voor Vervoerswelenschappen" 18/2 (1982), blz. 157-179.
Hm·~'MANN,

K.

(ll)

Raumslruklurelle Aspekle des Schienenschnellverkehrs im Ausland.
"Informalionen zur Kaumenlwicklung" (1983), nr. 4, blz. 253-264.
HÖLLHUBER, D.
Die Perzeplion der Dislanz im Slädlische
Das Beispiel Karlsruhe-Rinlheim.
"Geoforum" 17 (1974) blz. 43-59.

(1)
V~rkehrsliniennelz.

HOOGERWERF, A.
(VIl I)
Aanzel voor een inslrumenlenleer;
kanllekeningen bij 'De inlerceni~rende slaat".
"Tijdschrifl voor Openbaar Bestuur" 9 (1983) nr. 4, b1z, 359-362.
HOOGSTRATEN, P. van
(Vlll)
De ontwikkeling van hel regionaal beleid in Nederland 1949-1977.
Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van
overheidsingrijpen in de ruimlelijke struktuur. Nijmegen. Stichting
Politiek en Ruimle, 1983.

-104-

HOOGSTRATEN, P. van
(VIII)
Over de effektiviteit van de studies naar de effeklivileil van hel
regionaal beleid in Nederland.
In: L.Albrechl (red.); Regionale ontwikkeling. Raakvlak lussen
ruimlelijke en ekonomische planning. Leuven, Acco, 1983.
HUBER, H.J.
(I)
Slrassennelzgeslallung in landlichen Räumen. Ein heilrag zur
Quanlifizierung des Anspruchsniveaus unler besonderer
Berücksichligung raumordnerischer Zielvorslellungen.
Bonn, 1973.
HUUSON, R.
Capilal accumulation and chemieals produelion in Western Europe in
lhe postwar period.
Environment & Planning A, vol. 15, 1983, blz. 105-122.
HUPKES, G.
(I,ll)
Nieuwe stedelijke vervoerssylemen: mogelijkheden en beperkingen.
In: PDOB Leergang: Verkeer, Vervoer en Ruimlelijke Planning, TH
Eindhoven, maarl I977.
IJFf, J.
(Vl)
Verhouding slreekplan-slrukluurschema.
Themadeel over hel Struktuurschema Burgerluchlvaarllerreinen.
"Sledebouw & Volkshuisvesting" 61 (I980) juli/aug., blz. 37I-376.
INTERNATIONAL FEDERATlON FOR HOUSING AND PLANNING
Verslag van hel IFHP congres:
"Verkeer en Vervoer in de Stad".
Lissabon, 1983.

(l,ll)

(I)
INGENlEURGRUPPE DORSCH-SCHOLZ e.a.
Prognose zur Raumslruklur und Konzeplionen zum Verkehrsangebol,
Konzeplion, Prognose und Bewerlung.
Wiesbaden, Verkehrsunlersuchung Rhein--Main, Bd. 7, 1976.

INGRAM, G.K.
(I,ll)
The inleraclion of Transporlalion and Land use.
In: SOLOMON, A.P. The Prospeclive Cily, Economie, Popu1alion,
Energy and Environmenlal Developmenls.
Cambridge Mass., KIT Press, 1980.
IPSEN, D.
(Vlll)
Infraslrukluur, milieu en welzijn. Staal en hervormingspolitiek in
de recente burgerlijke economie.
"Te Elfder Ure" (1976) nr. 22, blz. 350-362.
IWERSEN, A.
Grossflughäfen und ihr Zubringerverkehr.
Hamburg, 1978.

-105-

(VI)

JACOBITZ, K. & BERNHARD, M.
(Vlll)
Einflusse der technische InfrasLruklur auf die regionale
Enlwicklung -- dargeslelt am Beispiel der Siedlungswasserwirlschafl
im ländlichen Raum.
In: Regionalforschung und Landesenlwicklungsplanung in Hessen.
Darmsladl, SelbsLverlag, 1978, blz. 247-265.
JACOBS, F.J.
(VI)
Changement des perspeclives porluaires, conséquences pour
l'améngemenl, exemple des Pays-Bas.
Nanles, OREAM région des pays de la Loire, 1979.
JACOBS, F.J.
(Vl,Vlll)
De betekenis van infrastructuur in de ontwikkeling van hel
maalschappelijk reproduklieproces, de rol van de slaal en de
ruimlelijk ongelijkmatige ontwikkeling.
Eindhoven, TH, Afdeling der Bouwkunde, afstudeerscriptie
Urbanisliek en Ruimlelijke Organisatie, 1980.
JANSEN, G.O. & PLATZ, H.
(II)
Raumslruklurelle Wirkungen der Stillegung van Eisenbahnslrecken.
Bonn, Schriflenreihe "Raumordnung" des Bundesministers für
Raumordnung, Bauwesen und SlädLebau, nr. 06.022, 1978.
JANSEN, I'.G.
(Vlli)
Infraslruklurinveslilionen als Miller der Regionalpolilik.
Düsseldorf, Berlelsmann UniversiLäLsverlag, 2 Auflage, 1970.
JANSEN, P.G. & TÖI'~'ER, K.
(Vlll)
Zur Beslimmung van Mängeln der Infraslruklurausslallung.
In: U.E.Simonis (hrsg.); lnfraslruklur; Köln 1977.
JAUMANN, A.
Verkehrspolilische Planung für schwach slruklurierle Räume "lnnere
Kolonisalion- Land und Gemeinde" Vol.25, 2, 1976, blz. 55-58.
JOCH1MSEN, R.
(VIII)
Theorie der Infraslruklur - Grundlagen der marklschafllichen
Enlwicklung.
Tübingen, Mohr (Siebeck) 1966.
JOCHIMSEN, R. & SlMONIS, U.E. (Hrsg.)
(VUl)
Theorie und Praxis der Infraslruklurpolilik.
Berlijn, Schriften des Vereins für Socialpolilik, Neu Folge Bd. 54,
1970.
JOCHIMSEN, R. e.a.
(Vlll)
Grundfragen einer zusammenfassenden Darslellung raumbedeulsamer
Planungen und Massnahmen.
Bonn--Bad Godesberg , Milleilungen aus dem Inslilul für Raumordnung,
1972.
(I- VIl)
JOCHIMSEN, R. & GUSTAFFSON, K.
Infraslruklur.
In: Handwörlerbuch der Raumforschung und Raumordnung, 2. Aufl., 2.
Band. Blz. 1318-1335.
Hannover, Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 1970.

-106-

(VI)
JODEAU, J.
L'aeroporl el sa région.
"Schwe i zeri se hes Archiv Verkehrswi s senschaft und Verkehrspo 1i lik"
Vol. 27 (1972), nr. 2, blz. 112-128.

JONG, L.C. & VOOGD, H.
(VI)
Hel Struktuurschema Burgerluchlvaarllereinen: d'evalualie van de
evalualie.
"Planologisch Memorandum" 1980---14, TH Delfl, 1980.
JONG, M.A. de
(1)
The relalion belween populalion slruclure and dwelling localion and
car ownership and car use (based onsome examples in Amsterdam).
Paper gepresenteerd op hel Colloquium Vervoersplanologisch
Speurwerk, Zandvoort, dec. 1983.
JONGE, D. de; MENTZEL, H.A.
(VIII)
Stedelijke rekreatie en de kompakte stad;
relaties met groenstrukluur en open ruimte.
Planologisch Memorandum 1983--12; Vakgroep Civiele Planologie, T.H.
Delft, 1983.
JONGE, L. de; BOER, E. de; SMEELE, P.
(Vl)
Kritiek op hel Struktuurschema Burgerluchtvaartterreinen.
Planologisch Memorandum 1983--12; Vakgroep Civiele Planologie, T.H.
Delft, 1980.
JONGE, L. de; BOER, E. de; SMEELE, P.
(Vl)
Luchlhavenplanning, gruwelijk drama en dolle klucht?
Themadeel over hel Struktuurschema Burgerluchlvaarllerreinen.
"Sledebouw en Volkshuisvesling" 61 (1980), blz. 383-388.
JONGE, L.C. de
(Vl)
Hel Struktuurschema en de burger1uchtvaarlterreinen Schiphol en
Zestienhoven.
Planologische Memorandum 1982-3; Vakgroep Civiele Planologie, T.H.
Delft, 1982.
JUCKER, W.
(Vlll)
Raumwirksamheil der Konjunktur- und Technologiepolilik.
In: G.Fischer (ed.); Erfolgskonlrolle Raumwirksamer Politikbereiche.
Bern, Verlag Rüegger Diessenhofen, 1982.
KAIN, J.K. & FAUTH, G.R.
(I)
The effeels of Urban Struclure on Househeld Aulo ownership
Decisions and Journey to Work Mode Choices.
U.S. Department of Transportalion, 1976 ..
KALBA, K.
(Ill)
Urban Telecommunications: a new planning context.
"Socio-Economie Planning Sciences" Vol. 8 (1974) nr. 1, blz. 37-45.

-107-

(V)
STUDIECOMMISSIE KANAALVERBINDING
Een Kanaal Eemsmond - Twente?
Rapport van de studiecommissie kanaalverbinding
Groningen-Drenthe-Twente uitgebracht in opdracht van de provinciale
besturen van Groningen, Overijssel en Drenthe.

KANDLER, J.
(l,Vl)
Gesammlverkehrplanung unter dem Gesichlspunkl des Umweltschutzes.
Verkehrsorganisalorische Möglichkeiten und einzelwirlschaflliche
Auswirkungen für die Bundcsrepublik Deulschland.
München, 1982.
f
KARS, J.
(VIII)
Maalschappelijke ontwikkelingen en Rijkswaterstaat
"Economisch Statistische Berichten" 12-I0--1983, blz. 911--913.
KERSTING, H.
(V)
Industrie in der Slandorlgemeinschafl neuer Binnenhäfen.
Paderborn, 1978.
(Bochumer Geographische Arbeilen, Hefl 33).
KESSEL, N. Van
(Vl,Vlll)
Effektanalyse in de ruimlelijke ordening, met toepassing op de
luchthaven Zeslienhoven.
Delft, 1983
(Planologisch Memorandum, vakgroep Civiele Techniek THD, nr.
1983--8).
KESSELRING, H.C.
(l,Vlll)
Der Einfluss des Slrassennelzbau auf die räumliche Enlwicklung.
In: G.Fischer (ed.); Erfolgskonlrolle Raumwirksamer Polilikbereiche.
Bern, Verlag Rüegger Diessenhofen, 1982.
KIVI & NVl
De toekomst van hel railvervoer.
Lezingencyclus 1978 - 1979.

( 11)

Kl.AASSEN ,L.H.
(l,ll)
Infrastructuur en Ruimlelijke slrucluur.
"Tijdschrift voor Vervoerswelenschap" 13, (1977) blz. 273--283.
KLAASSEN, L.H.
Verkeersslrucluur en ruimlelijke slrucluur.
"Tijdschrift voor Vervoerswelenschap" 14 (1978) nr. 1.

(l,ll)

KLAASSEN, L.H., PAELlNCK J.H.P. & WAGENAAR, S.
Spalial Syslems.
Farnborough, 1979.

(VIII)

KLAASSEN, L.H., MOI.LE, W.T.M. & PAELINCK, J.H.P. (red.) (VIII)
Ue dynamiek van de stedelijke ontwikkeling in Nederland.
Rotterdam, NEl, 1981.
KLAASSEN, L. H. , BOURDREZ, J. A.
Transport and Reurbanisalion.
Gower, Aidershol Hanls, 1981.

&

VOLMULLER, J.

-108-

(I, Il, VIII)

KLEMMER, P.
(1-Vl)
Verkehrsinfraslruktur-Funklion und Bedeulung in der entwiekellen
lnduslriegesellschafl.
"Internationales Verkehrswesen" Vol. 33 (1981) nr. 6, blz. 389· 393.
KLUCKZA, G., BETZ, R. & KUHN, G.
(VIII)
Nulzung und Perspekliven privaler und öffenllicher Infraslruklur in
peripheren ländlichen Räumen.
Hannover, Schroedel, 1981.
(Beilräge der Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Bd. 50).
KNAAP, G.A. van der
(l,ll,V,V!Il)
Sledelijke groei en de ontwikkeling van infraslrukluur in
Nederland, 1840-1970. Een ekonomisch geografische benadering.
In: J.Overeem; Sledelijk verkeer en vervoer langs nieuwe banen?
's·Gravenhage, 1976, blz. 13-27.
KN1GHT, R.L.
(1,11)
Alternalive roles of lransporlation in urban planning.
"Waler Air and Soil Pollulion" Vol. 7 (1917) nr. 2, blz. 214-220.
KNIGHT, R.L. & TRYGG, L.L.
Evidence of land use impacls of rapid lransil syslems.
"Transporlalion" Vol. 6 (1977) nr. 3, blz. 231-247.

(Il)

KNlGHT, R.L.
(11)
The impact of rail lransil on land use: evidence and a change of
perspee ti ve.
"Transporlalion" Vol. 9 (1980) nr. 1, blz. 3-16.
KOCH, K. e.a.
(II)
Die Bedeulung von Eisenbahnlinien für die Struklur einer Region
·· Dargeslelll am Beispiel der Region Milllerer Oberrhein.
Karlsruhe, Regionalwissenschafl/Regionalplanung, nr.3, 1975.
KONING, B.W.E.
Een visie vanuil hel havenbedrijfsleven.
"ESB" 17-1-1979, blz. 69-70.

(VI)

KRAFT, G., MEYER, J.P. & VALETTE, J.P.
The Role of Transportalion in Regional Developmenl.
Lexinglon Books, 1971.

(VUl)

KRÄHENBUHL, J.
Raumplanung und Slrassenbau.
"Plan" (Zwilsers) 40 (1983) nr. 3, blz. 7--11.

(1)

KRAMBLES, G.
(ll,V11)
Expressway Rapid Transil.
"Proceedings of lhe American Society of civil Engineers" Vol. 98
(1972) nr. 4, blz. 1023-~037.
KREUKELS, A.M.J.
Slad en stadsplanning in beweging.
Oratie, Geografisch 1nsliluul, R.U. Utrechl, 1983.

-109-

(VUl)

KRINGS, U.
(Il)
Die Eisenbahn als Sladlbilder und Sladlzerslörer.
Das Beispiel Köln vom 19. Jahrhunderl bis zur Gegenwarl.
"Ba uwe ll" 36 ( 1983) se pl.
LACOUR, C.
(ll)
Elemenls pour une theorie de la mobililé: la mobililé comme
neccessilé, la caplivile comme conlrainle des formes d'urbanisalion.
"Reveu d'Economie Regionale el Urbaine", (1981), nr. 2, blz.
229-240.
LANGEN, M. de, LEEUWEN, l.L. van & VERSTER, A.C.P.
(VIII)
The influence of accessibilily on lhe spalial dislribulion of
aclivilies in an urban syslem.
Rollerdam, NEl, 1974.
LANGEN, M. de & VERSTER, A.C.P.
(Vlll)
Views on localions behaviour, moving behaviour and accessibilily.
Rollerdam, NEl, 1975.
LANGKAU, J.
(Vlll)
Ökonomische und finanzpolilische Wirkungen von
Siedlungskonzenlralionen unler besonderer Berücksichligung von
Einrichlungen der Infraslruktur.
Opladen, 1975, Wesldeulscher Verlag.
LÄPPLE, D.
(VIll)
Slaat en algemene produktievoorwaarden. Grondslagen voor een
kritiek op infrastrukluurlheorieën.
Amsterdam, Ekologische Uitgeverij, 1976.
LÄPPLE, D.
( Vlll)
Kriliese aantekeningen bij de infraslrukluurdiskussie in
Wesl- Duitsland.
In: PDOB Leergang: "Infrastrukluurbeleid in een maalschappelijke
kontekst".
Technische Hogeschool Eindhoven, Okt. 1979, 30 blz.
LAUDENBACK, A.
( I-·V I)
Transport Policies and New Regional Planning Requiremenls.
Slrassbourg, Council of Europe, 1980.
(European Regional Planning Study Series nr. 34).
LAURENTlUS, G. (red.)
De kwetsbaarheid van de stad.
Versloringen in water, gas, electriciteit en telefonie.
stichting Toekomstbeeld der Techniek, publikatie 39.
Delftse Universitaire Pers, Delft, 1984.

(VIII)

LEE, O.B. Jr. & AVEROUS, C.P.
(VIII)
Land use and lransporalion: basic lheory.
"Environment and Planning", 5 (1973), nr. 4. blz. 491-502.
LEENDERS, P.
Hel structuurschema buisleidingen.
"PT Civiele Techniek", 37 (1982), nr. 118, blz. 32/34.

-110-

(IV)

LEEUW, H. de
(I , li)
Transporl en ruimle in versledelijkle gebieden.
"Openbaar Vervoer, 15 (1982), nr. 10, okl. blz. 2881292.
LEFEVRE, B.
(lil)
The impacl of Microeleclronics on Town Planning.
"The impacl of Sc ience on Soc iely" (1971) , Vol. 2 7, no. 2
LEIBBRAND, K.
Der Verkehr änderl die Slädle.
"Inlernalionales Verkehrswesen" 21 (1969) , blz. 54- 59.

(I,II,VIll)

LEIBBRANI>, K.
Sladl und Verkehr. Theorie und Praxis der slädlischen
Verkehrsplanung.
Basel, Birkhäuser, 1980.

{l-Vll

LEUKEN, J. van; SPRANGERS, C.
Amslerdam compulerslad.
"Inlermediair" 20 (1984) nr. 10, blz. 31-33.

(VI, Vlll)

LIEMBURG, R.T. e.a.
(Vlll)
Terug naar de slad.
Paper gepresenleerd op hel Colloquium Vervoersplanologisch
Speurwerk, 1982.
LIEMBURG, R.
Bereikbaarheid en de kompakle slad.
"Plan" (1083% nr.11, blz. 8-10.

(I,II,Vlll)

LlEROP, W. van & SCHEELE, D.
(l,ll)
Slagoalion and mobilily.
Paper gepresenleerd op hel Colloquium Vervoersplanologisch
Speurwerk, 1983, Zandvoorl.
LOHUIZEN, C.W.W. van
(l,Il)
Een model van een sledelijke slrucluur mede gebaseerd op openbaar
vervoer.
"Sledebouw en Volkshuisvesling" (1961) blz. 259--266.
LOHUIZEN , C.W.W.
(I,ll)
Beheersla mobilileil? Verkeersgeografische beschouwingen naar
aanleiding van de Oriënleringsnola.
"TESG" 64 (1974) nr. 4, blz. 288-304.
LOHUlZEN, C.W.W.
(l,Il)
Mobilileil, forensisme en ruimlelijke ordening; enkele
vingeroefeningen.
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1980: Mobilileil,
ruimlelijke inleraclie en vervoerssysleem gebruik.
Delfl, 1980, p. 23-54.

-111-

LOHUlZ~N, C.W.W. van, BUISKOOL, R.H.N. & RUYGROK, C.J.
(Il)
The localion of wort, criss-~ross relationships and public
transport.
Paper gepresenteerd op het Colloquium Vervoersplanologisch
Speurwerk, 1983.

LOHUlZEN, C.W.W. van, BUISKOOL, R.H.N. & RUYGROK, C.J.
(II)
Wertgelegenheidslokalies, kris-krasrelaties en openbaar vervoer in
de vier grote sleden in de Randstad.
Verslag van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de RPD.
Planologisch Studiecentrum TNO, Delft, 1982
(Research Paper/werkstuk nr. 24).
LUBBERS, R.F.M.
(Vl)
De ontwikkeling van de industriële funktie van zeehavens.
"ESB" 17-1-1979, blz. 66-~8.
LUIK~NS, H., HEYSTER, C., HEEGER, H. & VAART, R. van der
(I)
New concepls in Lhe lay--out of urban districts and the design and
management of Lraffic lherein.
Rijtsplanologische Dienst, Publicalion 81-l(E), Den Haag.

LUPKE, D. von
(11)
Grossstädlische ÖPNV-Polilik, Sladlstrukturelle Auswirtungen and
alternalive LÖsungsansätze.
"Bauwelt", 36 (1983) sept.
LUTTER, H.
(1}
Umselzung der Ziele der Bundesraumordnung in die lang- und
mitlelfrisligte Massnahmenbewerlung der Bundesfernslrassenplanung.
In: E.Rüppert, Raumplanung und Verkehr,
IRPUD, Universiläl Dortmund, 1978, blz. 207-232.
LUTTER, H.; STRlPPGEN, F.
(1)
Raumordnerische Gesichtspunkte als Motive für Aulobahnplanungcn der
Länder.
"Informalionen zur Raumentwicklung" (1979) Heft 6, blz. 363-367.
LUTZKY, N.; MÄRTIN, H.; BIRG, H.
Hafenstädle als lnduslrieslandorle.
Bremerhavens Chancen im nordwesteuropäischen Raum.
Bremen, Bremer Ausschuss für Wirlschaftsforschung, 1980.
Regionalwirlschaflliche Studien 4.

(Vl)

LUTTER, H.
(I)
Raumwirksamheil von Fernslrassen. Eine Einschätzung des
Fernslrassenbaues als Instrument zur Raumenlwictlung unler heuligen
Bedingungen.
Bonn, Bundesforschungsanslalt für Landeskunde und Raumordnung, 1980.
LUTTER, H.
(I)
Raumwirksamkeil von Fernslrassen.
"Forschungen zur Raumenlwicklung" (1980) nr. 8, blz. 1-280.

-112-

LUTTE~, H. & SINZ, M.
(I)
Alternaliven zum grossräumigen Aulobahnbau in ländlichen Regionen.
"Informationen zur Raumenlwicklung" (1981) nr. 3/4, blz. 165-192.

LUTTER, H. & STRIPPGEN, F.
(1)
Raumordnerische Gesichlspunkle als Motive für Aulobahnplanungen der
Länder.
"Informalionen zur Raumenlwicklung", (1979) , nr. 6, blz. 363/3 74.
LUTTER, H.
(I)
Räumliche Wirkungen des Fernstrassenbau.
"Referateblatl zur Raumentwicklung, Thematische Lileraluranalysen"
(1979) Sonderhefl 1.
MAA~. H.G. de
De uitbreiding van Schiphol.
Deventer, 1976.

(Vl)

(Vlll)
MACHIELSE, K.
strukturerend effekt van infrastrukluur.
Het onlwerp van een lypologie voor het identificeren van mogelijke
structurerende effeclen.
RPD-slageverslag.
Vakgroep Urbanisliek en Ruimlelijke Organisatie, Afdeling Bouwkunde
T.H. Eindhoven, 1983.

MACKE, l' . A. (red . )
( 1, ll)
Enlwicklungen in Slädlebau und Verkehrsplanung bundesdeulscher
slädle.
Aachen, 1977.
("Schriflenreihe des Insliluts für Sladlbauwesen RHTH Aachen,
Sladl, Region, Land" nr. 40)
MACKETT, R.L.
(I,ll)
The relalionship belween Lransporl and lhe viabilily of central and
inner urban areas.
"Journal of Transporland Policy" (1980) nr. 3, blz. 267-294.
MAGGI, ~.
(l,Vlll)
Slrassennelzausbau und raumwirlschaflliche Enlwicklung.
In: C.Hanser & S.Huber; Hal die tradilionelle
Infraslruklurförderung für periphere Regionen ausgedienl?
Bern, NFP "REGlONALP~OBLEME", Verslag RÜegger Diessenhofen, 1982.
MALlCH, W.
(VIII)
Schwierigkeilen einer nichl über den Markl geregelten Bewerlung der
Infraslruklur.
In: Lammers, G. & Heberling, G. (Hrsg.) Messung der Infraslruklur:
Seminarsberichte 1977
Instilut für städlebau und Landesplanung Universiläl Karlsruhe,
1977, blz. 119/136.
MANNING, I.
The journey to work.
Sidney/London, 1978, George Allen & Unwin.

-113-

(l,II)

MAMA, H.P.
(VI)
Airports, regionar development and tourism. A report from the
ICAA'S 22nd Annual Congress.
"Airport Forum" (1983), nr. 1, blz. 19-29.
MANDEVlLLE, T.
The spatial effeels of information Technology.
Some lilera ture.
"Futures", (1983), Febr., blz. 65-72.

(lil)

MARINOV, H.
Optimum spatial, resources el environnemenl.
"L'Espace Geographique", 3 (1974), nr. 4, blz. 287-293.

(I)

MARKUSEN, A.R.
Urban impact analysis in lhe u.s.: a critical review.
"Built Environment", 6 (1980), nr. 2, blz. 92-98.

(Vlll)

MARX, D.
(I,II,Vlll)
Infrastruklureinrichlungen im Ruhrgebiel. Grundlagen für eine
Ermittlung der erforderlichen Massnahmen zur Verbesserung der
Standorlqualilat des Ruhrgebietes.
Essen, 1968.
(Schriftenreihe Siedlungsverband Rurhkohlenbezirk).
MASON, J.B.
(I)
A selected bibliography on interchange developmenl and land use
conlrols.
"Council of Planning Librarians Exchange Bibliography"
(1971), nr. 212.
MASSEY, D.
(VIII)
Urban impact analysis: the polentlal for ils applicalion in lhe U.K.
"Built Environment" 6 (1980), nr. 2, blz. 131-135.
MASSEY, D. & MEEGAN, R.J.
The analomy of job-loss.
Methuen, London 1982.

(I)

MEEUSE, G.C.
(Vl)
Technologische voorspelbaarheid van de zeehavenonlwikkeling.
"Tijdschrift voor Vervoerswetenschap" 17 (1981) nr. 3/4, blz.
225-235.
MEEUSE, G.C.
(lV)
Leidingen en Technologie.
"Tijdschrift voor Vervoerswelenschap" 18/2 (1982), blz. 105- 112.
MEIER, H.P.
(1-Vl)
Transport syslems and regionar developmenl: counlries wilh highly
induslrialised economics.
In: Transport and lhe challenge of slruclural change ECMT, 1979,
september, lslanbul.

-114-

MEIJER, H.E.R.
(l,II,VII,V1ll)
Verstedelijking en verkeersinfraslrucluur in de Randstad.
"Stedebouw & Volkshuisvesting" 65 (1984) april, blz. 147-152.
HEIR, A. el al
(I)
Priorilälen bei den Inveslilionen im Fernslrassenbau unler
besonderer Berücksichtigung der Ziele der Raumordnung.
Bonn-Bad Godesberg (1978).
("Schriflenreihe Raumordnung des Bundesministers für Raumordnung,
Bauwesen und Städlebau").
(1,11)
MENKE, R.
Stadlverkehrsplanung. Ein neues Konzept für die Städlische
Generalverkehrsplanung.
Stullgarl, Kohlhammer, 19/5.
(Il)
METROPOL1TAN TRANSPORTATION COMMISION
Bay Area Rapid Transit. (BART) in lhe San Fransisco Bay Area: lhe
final report. of the BART impact program.
US Dept.. of Transport., 1979.

MIKUS, W.
(1I)
Die Auswirkungen eines Eisenbahnknolenpunkle auf die geographische
Slruklur eines Siedlung ··· am speziellen Beispiel von lehrle und im
Vergleich mil Bebra und Ollen/Schweiz.
Universiläl Freiburg, Geographisches Inslilul, 1966.
MILLS, J. & LEMOINE, F.D.
(1)
La roule el L'Aménagemenl du Terriloire: conlribuer a un améngemenl
équilibre.
"Equipement. Logement. Tranporl" (19/1) nr. 108/109 blz. 18-25.
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Structuurschema Buisleidingen.
Tweede Kamer, zilling 1981-1982, nr. 17375.
Den Haag, 1982.

(IV)

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
(VII1)
TP 2000, op weg naar 2000, een toekomstprojektie van Verkeer en
Walerslaal.
's Gravenhage, Slaalsuilgeverij, 1971.
(l,ll)
MINISTERIE VERKEER EN WATERSTAAT & VRO
Structuurschema Verkeer en Vervoer. Deel a: beleidsvoornemen, Deel
d: regeringsbeslissing.
Tweede Kamer, zittingsperiode 1976-1977 en 1978- 1979, 14390, nrs.
1-2 en 10-12.
(V)
MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
structuurschema Vaarwegen.
Tweede Kamer, zilling, zilling 1976-1977, nr. 1439I. Den Haag, 1977.

(VI)
MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Structuurschema Burgerluchlvaarllerreinen.
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, nr. 15880. Den Haag, 1979.

-115-

(ll)
MINlSTEI:HE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Meerjarenplan Personenvervoer 1980-1984.
Tweede Kamer, zilling 1979-1980, 15885, nrs. 1-2. Den Haag, 1979.
(Vl)
MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Slrucluurschema Zeehavens.
Tweede Kamer, zilling 1980-1981, nr. 16789. Den Haag, 198I.
(V)
MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Vaarwegennola.
Tweede Kamer, zillingsperiode 1980-1981, 16641. Den Haag, 1981.

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Nola NS-Goederenvervoer.
Tweede Kamer, zilting 1980-1981, nr. 16645.
Den Haag, 1981.

(ll)

(VII!)
MINISTERIE VRO
Oriënleringsnola Ruimlelijke Ordening.
Derde nola over de ruimlelijke ordening in Nederland-Deel 1.
Tweede Kamer, zitling 1973-1974, 12757 nrs. 1--2.
(VUl)
MINISTERIE VRO
Derde Nola over de Ruimlelijke Ordening, deel 2:
versledelijkingsnola, deel 2a: beleidsvoornemens over spreiding,
verstedelijking en mobilileil; deel 2d: regeringsbeslissing mel
Nola van Toelichting.
Tweede Kamer, zilling 1975-1916 en 1976-1977, 13754, nrs. 1-2 en
10-11.

MINISTERIE VRO
Nola over slrucluurschema's.
Tweede Kamer, zilling 1980-1981, 16'799 nr. 2.

(V Lil)

(VI)
MINISTERIE VROM
Raming van de terreinbehoefte voor zeehavenaclivileilen omstreeks
2000.
Studierapporten Rijksplanologische Diensl nr. 20.
Den Haag, 1981.
MINISTERIE VROM
Slrukluurschels stedelijke gebieden 1983.
Tweede Kamer, zilling 1982-1983, 18048 nrs. 1-2.

(VIII)

MINISTERIE VROM
(I,Il,IV,V,Vl,VIII)
Integrale nota LPG.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-11984, nrs. 1--2. Den Haag, 1984.
MOLENAAR, H.
Havens bouwen mel koel versland en een warm harl.
"ESB" 12-10-1983, blz. 924-927.

-116-

(VI)

HOLLE, W. & VIANEN, J.
(VIl. I)
Werkgelegenheid, spreiding en verstedelijking.
In: L.H. KLAASSEN, W.T.H. HOLLE & J.H.P. PAELlNCK (red.): De
dynamiek van stedelijke ontwikkeling in Nederland, Rotterdam, NEl
1981.

HÖLLER, P.
(11)
Veränderungen in der Ereichbarkeitsverhältnissen seit Einführung
des Intercityverkehrs.
"Informalionen zur Raumentwicklung" (1983) nr. 4, blz. 243-252.
MÖLLERS, E.
(Vl)
Die Entwicklung und Bedeulung der Verkehrsflughäfen in der
Bundesrepublik Deulschland als binnenländische
Luftverkehrsnotenpunkte und die damit verbundene Problematik.
Frankfurt/Zürich, 1978.
MÖLLERS, H.
(Vlil)
Die lnfrastrukturausslaltung von städten und ihre Bedeulung für die
regionale Enlwicklung- Möglichkeiten der Erfassung durch
multivariale Verfahren.
Münster, 1976/77.
HONTAZEL, M., ABEILLE, M., & LEBONDIDIER, C.
Aerolrain Lyon-Grenoble. Etude de lrafic.
Lyon, CETE, 1973.

(Il)

MULDER, R.
(Vlll)
Planologie inzake hel verplaatsen.
"Verkenningen in Planologie en Demografie" (1975), nr. 10.
MULLER, K., KREUTER, H. & DlCK, W.
(l)
Raumordnerische Krilerien für den Ausbau des europäischen
strassennelzes.
Bonn-Bad Godesberg, 1978.
MULLER , K.
(I )
Internationale Regionalpolilik und Verkehrsinfrastruklur. Eine
Grundlagenanalyse am Beispiel der Europäische Gemeinschafl.
Berlin, Duncker & Humblol, 1980.
MULLER, W.G.
(li)
Das OPNV-Angebot des Hohenlohekreises als Element einers
einwohnerorienlierle Infraslruklurpolilik.
"Raumforschung und Raumordnung" (1982), nr. 56, blz. 226-234.
MUNRO, J.H.
(I)
Planning the Apalachian Developmenl Highway Syslems: some crilical
queslions.
"Land Economics", (1969), mei, blz. 149-161.
(V)
NATlONAL WATERWAYS TRANSPORT ASSOCIATION
The role of walerways in regional and local planning.
Nalional waterways Transport Associalion Planning Paper, nr. 3
1981, juli.

-117-

SPOORWEGEN
(11)
N.S. over sLedelijk Nederland.
KommenLaar bij de Struktuurschets Stedelijke Gebieden 1983.
ULrechL, N.V. Nederlandse Spoorwegen, februari 1984.
NEUE~LANUSE

N. E.I.

(l)

Effecten van de openstelling van autosnelwegen op de ruimLelijke
spreiding van bevolking, bedrijven en voorzieningen. Verslag van
een vooronderzoek.
Rollerdam, 1982, december.
(l,Il)
N.E.l.
De invloed van de verkeers- en vervoersinfrasLrucLuur op de
ruimLelijke spreiding van de bevolking en werkgelegenheid in de
noordvleugel van de Randstad.
Deelrapporten 1 l/m 5.
RoLlerdam, 1913/1975.

N.E.l.
Integrale verkeers- en vervoerssludie.
Den Haag, 1912.

(l,II)

(VI, Vlll)
N.E.l.
Nederland als stapelplaats.
Onderzoek naar de internationale handels- en LransporLfunkLie.
RoLLerdam, N.E.I., 1983.
(Vlll)
SLrucLuurschema's, gereedschap voor (de)cenlraal beleid.
ResulLaLen van de gelijknamige studiedag op 10 februari le
RoLLerdam.
Uen Haag, 1982, SPO-Cahier 4.
NI~OV-SPO

H.J.
(VIII)
De relalle Lussen vervoersp1anning en ruimLelijke planning.
"TijdschrifL voor vervoersweLenschap" (1977), nr. 3, blz. 177- 204.

NOO~TKAN,

NORA, S. & MINC, A.
L'informaLion de la socieLé.
Paris, Seuil, 1978.

(Ill)

NORTH, J.
(Vlll)
Developments in Transport.
In: T.Wild (ed.); Urban and Rural Change in WesL Germany.
KenL, Croom Helm LLd., 1983.
OECU
(l,ll)
Managing Transport. Management of LransporL syslems Lo improve Lhe
urban environment.
Parijs, OECD, 1979.
OECU
The Urban TransporLaLion Planning Process.
Parijs, OECD, 1971.

-118-

(l,II)

OHLlN, T.
(Ill)
Telecommunicalion and Regional Developmenl in Sweden.
"Proceedings of lhe Inl. Conference Compul. Commun. 3: Adv. Through
Resour. Sharing; Toronlo 1976", blz. 397-401.
Washington D.C., lnlernalional Counc. Compul. Commun., 1976.
ONIBOKUM, A.G.
(l, li)
Socio-economie impacl of highways and commuler rail syslems on land
use and aclivily pallerns - an annolaled bibliography.
"Council of Planning Librarians Exchange Bibliography", (19/5),
nr. 815.
OTRBMBA, E.
(Vlll)
"Raum und Raumgliederung".
In: Handwörlerbuch der Raumforschung und Raumordnung, 2 Aufl.,
3.Bd., blz. 2566-2680.
Hannover, Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 1970.
OVEREBM, J. (red.)
Sledelijk verkeer en vervoer langs nieuwe banen.
Den Haag, Slichling Toekomstbeeld der Techniek, 1976.

(I ,11 ,V)

(11)
PASCHETTO M.A.
1nfluence reciproque enlre les lransporls publies el le
développemenl du lerriloire.
Brussel, Union Inlernalional des Transporls Publics, 1975.
PASSCHlER, N. & KNIPI:'ENBEJ.oi.G H.
(11)
Spoorwegen en industrialisatie in Nederland.
"Geografisch Tijdschrift" 12 (1978) nr. 5, blz. 381-395.
PEAKEJ.ol., A.
(l)
New Primary Roads and Sub-regional Economie Growlh, furlher resulls.
"Regional Sludies" Vol. 10 (19/6), blz. 11-13.
PERLE, J.H.
Ruimlelijk beleid en verkeersbeleid.
"Slichling Weg Bulletin" (1975), febr., blz. 5051-5054.

(1,11)

PETERS, A.B.
(Vlll)
Der Verslidlerungsprozess in den Nieder1anden nach 1950 und seine
raumordnungspolilischen Implikationen.
T.U. Berlijn, Inslilul für Stadl- und Regionalplanung, 1981/1983.
PLOEGER, L.F.
(11)
Sporen of stilstaan. De Nederlandse Spoorwegen in de jaren lachlig.
"ESB" 68 (1983) nr. 3426, blz. 919-123.
PLOOG, H.
(1,11)
Die Förderung der Kooperalion zwischen Slrassengüler·verkehr und
offenllicher Eisenbahn als Instrument ralionaler Verkehrspolilik.
München. 1974//5.

-119-

PÖHL, H.H.
(VI)
Der Hafen als Logislik-Zenlrum.
"Tijdschrifl voor Vervoerswelenschap" 18 (1982) nr. 4, blz. 553-559.
POLL, E.H. van de
Ontwikkelingen in hel lransporl via zeehavens.
"ESB" 11-1-1979, blz. 61-65.

(VI)

POLL, E.H. v.d.
(1,11)
Evaluatie van infraslrukluurprojeklen.
"Tijdschrift voor Vervoerswelenschap" (1981), nr. 3/4, blz. 146-158.
POSTMA L.C.M. & PIJNACKER-HORDIJK M.H.
(1,11)
Is de Haagse agglomeratie per openbaar vervoer wel zo goed
bereikbaar?
"Openbaar Vervoer" 15 (1982), blz. 284-287.
(Vlll)
PRETECEILLE E.
Colleelive consumplion and urban slruclure. The Region of Paris.
In: PDOB Leergang: "Infraslrukluurbeleid in een maalschappelijke
konleksl".
Technische Hogeschool Eindhoven, Okl. 1979.

PROGRAMMERINGSOVERLEG RUIMTELIJK ONDERZOEK
Jaaradvies 1983.
Thema's voor onderzoek l.b.v. ruimlelijk beleid.
Deel 1+2.
Den Haag, PRO, juni 1983.

(Vll)

(V lil)
PROGRAMMERINGSOVERLEG RUIMTELIJK ONDERZOEK
Verslag van de studiedag 12 oktober 1983 n.a.v. hel jaaradvies 1983.
Den Haag, PRO, februari 1984.

(Ill)
PYE R.
Effecl of Telecommunicalions on lhe localion of office employmenl.
"Omega" Vol. 4 (1976) nr. 3, blz. 289-300.

QUENE, Th.
(I,II)
De verwevenheid van ruimlelijke ordening en verkeer en vervoer.
"Tijdschrifl voor Vervoerswelenschap" (1975) nr. 3, blz. 257-260.
QUENE, Th.
Grenzen aan beleidsvoering.
"Acla Polilica" (1982) nr. 1.

(Vlll)

RAAD VAN ADVIES VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING
(V)
Advies over hel structuurschema vaarwegen.
Uilgebracht aan de Ministers van Verkeer en Walerstaal en van
Volkshuisvesting en Ruimlelijke Ordening.
Den Haag, april ,1978.
RAAD VAN ADVIES VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING
(I,II,IV,V,Vl)
Nola over geinlegreerde beschouwing van goederenvervoer en
ruimlelijke ordening. Nota van de Commissie Verkeer en Vervoer.
Den Haag, september, 1976.

-120-

RARO
De ruimlelijke ordening en hel sledelijk beheer.
Bijlage van hel jaarverslag 1983.
's--Gravenhage, februari 1984.

{Vlll)

RABEN, H.
{VI)
Hel voorgenomen beleid.
Themadeel over hel Struktuurschema Burgerluchlvaarllerreinen.
"Sledebouw & Volkshuisvesting" 61 {1980) juli/aug., blz. 365-368.
REID, J.P.
{I-VI)
Bibliography of bibliographies on lransportation and related fields.
"Council of Planning Librarians Exchange Bibliography" {1978), nr.
1561, 70 blz.
RETZKO H.G. {Hrsg.)
(I-Vll)
Die Rolle des Verkehrs in Sladtplanung, Stadlentwicklung und
slädtischer Umwelt; Seminar der Europäischen Wirtschaftskommission
der Vereinten Nationen, München 1973.
Bonn, 1974.
{Schriftenreihe d. Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen u.
Slädtebau 03.023).
ROBERTS, J.
(l,tl)
European inler-city transport.
"Built Environment" 3 (1974) nr. 9, sept., blz. 474-477.
ROSLER, I.
Indikaloren zur Ermitllung der Raumwirksamkeit von
rernverkehrsleistungen.
Bonn, Gesellschaft für wirtschafts- und verkehrswissenschaftliche Forschung, 1976.
{Diskussionpapiere, H. 32).

{Vlll)

ROSNAY
Le Hacroscope, Vers une vision globale.
Paris, Seuil, 1975.

{111)

ROSTOW, W.W.
The Economics of Take-Off into Suslained Growlh.
New York, 1963.

{Vlll)

ROSTOW, W.W.
The Slages of Economie Growth.
Cambridge, 2nd. rev. ed., 1971 {1st. ed. 1961).

(V lil)

RIJKSPLANOLOGISCHE DIENST
De ontwikkeling van Zuid--West Nederland.
Den Haag, Staatsuitgeverij, 1971.

(VI, VIIl)

RIJKSPf.ANOLOGlSCHE DIENST
Verkeer en vervoer.
's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1971.

{1,11)

-121-

R1JKSPLANOLOGISCHE DIENST
{Vll1)
Jaarverslag 1982.
Hoofdstuk 1: Ruimlelijke ordening en economische recessie.
's-Gravenhage, Slaalsuilgeverij, 1983.
RUPPERT, E. {Hrsg.)
Raumplanung und Verkehr.
Reader, Dortmund, 1978.
{Dorlmunder Beitrage zur Raumplanung, Bd. 4).

<I,Il)

SAL1N1, P. & DUCHORET, .G.
{Vllll
French achievemenls in regional lransporl.
Reporl lo lhe European Conference of Ministers of Transport on lhe
regionalisalion of lransporl and regional planning in praclice.
Slrassbourg, Council of Europe/ECMT, dec. 1983.
SAMMONS, R. & HALL, P.
Urban Struclure and Modal Splil in lhe journey to work.
"Urban Sludies" 14 {1917) juni, blz. 1-9.

{1,11)

SARRAZ1N T., SPREER F. & TIETZEL, M.
{Vll1)
Ralionale lnfraslruklurplanung -- Probleme und Methoden.
Bonn, Gesellschafl für wirlschafls- und verkehrswissenschaflliche Forschung, 1915.
SATTLER, M. e.a.
{Vlll)
Analyse van slruklurellen Wandlungen in Verdichlungsräumen und
von Möglichkeilen zu ihrer Beeinflüssung, Band 1 & 2.
Basel, Prognos, 19/3.
SAYER, A. & MORGAN, K.
{l,Vlll)
The Eleclronics Induslry and Regional Developmenl in Brilain.
Paper presenled lo lhe CURD/ESRC Workshop on Technological Change,
Induslrial Restrucluring and Regionar Developmenl,
Newcaslle-upon-Tyne, March 1984.
SCHAETERLE, K.
Generalverkehrsplanung im Wandel.
Bonn-Bad Godesberg, Kirschbaum, 1979.
SCHANO, R.
European airports wanl more inlerregional services
Section Conference.
"Airporl Forum" {1983) nr. 4, blz. 47-50.

{ I,ll)

{VI)
ICU Regional

SCHELLHAASS, H.M.
{1,11)
Grenzkoslenpreise im Stadtverkehr- eine modelltheorelische Analyse.
Tübingen, Mohr, 1979, 121 blz.
SCHLIEBE, K.
{11)
Raumslruklurelle Wirkungen des Schienenschnellverkehrs in der
Bundesrepublik Deulschland.
"Informalionen zur Raumentwicklung" {1983) nr. 4. 213-230.

-122-

SCHM1DT, K.
(VI11)
Verkehrsinfrastrukinvestionen als Millel einer wachslumsorienlierlen Konjunkturpolitik. Ein Beispiel zur Uberprufung der
slabilisierungspolilischen Effizienz antizyklischer lnvestionspolitik.
Köln, 1915/76.
SCHOFER, J.L.
(l,Il,Vl1I)
The role of Planning in lhe Preservalion of Transporlation
lnfraslruclure.
Paper gepresenteerd op hel Colloquium Vervoersplanologisch
Speurwerk, Zandvoort, dec. 1983.
SCHROETI!:I.{, L.
(Vlll)
Infraslruklurausslattung und regionale Krisenfä1lichkeil.
Analyse des Zusammenhangs von Agglomeration, technischem
Forlschrill und Differenzierung der Slandortförderungen.
Dortmund, 1978.
(Dorlmunder Beiträge zur Raumplanung Bd. 3).
SCHULZ-TRIEGLAFF, M.
(1)
L'impact des syslèmes de transport sur le développemenl régional.
Report lo the European Conference of Ministers of Transport on the
regionalisation of transport and regional planning in practice.
Slrassbourg, Council of Europe/ECMT, dec. 1983.
SCHULZ zur WIESCH, J.
(Vltl)
Regionalplanung ohne Wirkung? - Uberlegungen zur Situalion der
übergemeindlichen Planung.
"Archiv für Kommunalwissenschaflen" 17 (19/8) blz. 21-39.
SCHWEGLEI.{, C.
( Vlll)
Die Bedeulung der Infraslruktur als Instrument der Regionalpolilik.
Stuttgart, Institut für südwesldeutsche Wirlschaflsforschung, 1977.
SCOTT, D.
(1,11)
Regional planning and the modernisalion of the West German
transport system.
"Geography" 68 (1983) nr. 3, juni, blz. 266-271.
SEIDENFUS, H,St.
(I)
Neuorientierung der Verkehrspolilik? Forderungen an den 9.
Deutschen Bundeslag,
Göllingen/Zürich, Vandenhoeck & Ruprecht, 1981.
(Beiträge aus dem Institut für Verkehrswissenschaft, Univ. Münster,
Bd. 93).
SIMONIS, U.E. (hrsg.)
(VIII)
Infrastruktur, Theorie und Politik.
Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1977.
(Neue Wissenschaftliche Bibliothek, Bd. 88. Wirlschaftswissenschaflen).

-123-

SLOB, G.
(l,II)
De betekenis van bereikbaarheid als vesligingsplaalsfaklor voor
bedrijven.
Delfl, Planologisch Studie Centrum TNO, 1978.
SHIT-KROES, N.
Bezuinigen lol welke prijs?
"Economisch Slalistische Berichten" 12-10-1983, blz. 914-915.
(VUl)
STADTEBAULICHES INSTITUT UNIVERSITÄT STUTTGART
Lileraluranalyse als Enlscheidungsgrundlage auf dem Gebiel der
Orls-, Regional- und Landesplanung. Die anwendung neuer Methoden
der Lileraluraufbereilung und Lileraturanalyse, unlersuchl und
dargeslelll am Beispiel: Infraslruklur neugebildeler Gemeinden.
Slullgarl, Städlebauliches Insl. Univ. Sluttgarl, 1975, 388 blz.
(l,II)
STI';ENBRINK P.A.
Effeklen van ruimlelijke ordening op verkeer en vervoer.
"Verkeerslechniek" (1974) nr. 3, blz. 110-113.

STElN, H.H.
(l,ll)
Regional impacls of nalional lransporl systems on populalion and
lravel.
"Journal of Transporl Economics and Policy" (1975), blz. 255-267.
(VI)
STICHTlNG NATUUR EN MILIEU
Inspraakreaktie op hel struktuurschema Burgerluchtvaarllerreinen.
Ulrechl, 1980.
STlENS, G.
(Vlll)
Slossrichlungen für eine Regionalpolilik der achliger Jahre.
In: C.Hanser & S.Huber; Hal die tradilionelle
Infraslrukturförderung für die periphere Regionen ausgedienl?
Bern, NFP "REGlONALPROBLEHE", Verlag RÜegger Diessenhofen, 1982.
STOFFAES, C.
Polilique induslrielle et filières.
"Revue d'Economie Industrielle", 1980 no.13.

(Vll)

STOHLER, J.
(Vlll)
Zur ralionalen Planung der Infrastruklur.
In: U.E.Simonis (hrsg.); Infraslruklur, Theorie und Polilik.
Köln, Kiepenheuer & Wilsch, 1977.
STÖHR, W.; TÖDTLING, F.
(Vlll)
Quanlilalive, qualilalive und slruklurelle Aspekle der
Regionalpolilik aus europäischer Sichl.
In: G.Fischer (ed.); Erfolgskonlrolle Raumwirksamer Polilikbereiche.
Bern, Verlag Rüegger Diessenhofen, 1982.
STRASZHEIM M.R.
(1, ll)
Researching lhe Role of Transportalion in Regional Developmenl.
"Land Economics" (1972) aug., blz. 212-219.

-124-

STROHK H. (Hrsg.)
Sladl- und Verkehrsprobleme.
Zur Habilal- konferenz der UNO.
Hamburg, Associalion, 1976.

(1,11)

(1,11)
SUCHY, G.
zur Bedeutung des Verkehrs bei der Erfassung von lnlensilälszonen
von Sladl-Urnland Beziehung.
"Wissenschaflsberichle der Humboldl Universiläl" Vol. 26 (1977) nr.
6, blz. l41--745.

THIEL, F.I. & KANE A.
(I)
Same economie and environmenlal effeels of highways in Japan and
lhe Uniled Slales.
"Traffic Quarlerly" 31 (1977) nr. 3, juli, blz. 399-419.
THOENES, P. & LOO, H. v.
Kom lransporl ga opzij, de computer koml voorbij?
"Slichling Weg Bulletin" (1982) nr. 3, blz. 9-14.

(lil)

THOMSON, J.M.
Greal Cilies and lheir Traffic.
Londen, Viclor Gollancz, 1977.

(I- Vlll)

(1,11)
TIMMERMAN , F •
De groei van de mobilileil: beperken van de afstanden of veranderen
van de vervoerswijze.
Paper gepresenteerd op hel Colloquium Vervoersplanologisch
Speurwerk, 1981.

TOn'LEK, A.
The Third Wave.
New York, Banlam Books, 1981.

(Ill)

TOPS, J.W.
De rol van hel rijk in hel zeehavenbeleid.
"ESB" 17-1-1979, blz. 73-75.

(Vl)

TSCHANGHO, J.K.
Effeels of subways on urban farm and slruclure.
"Transport" vol. 12 (1978) nr. 4, blz. 231-239.

(Il)

TUCHTFELDT, E.
(Vlll)
Infraslruklurinvesligalionen als Millel der Slruklurpolilik.
In: R.Jochimsen & U.E.Simonis (Hrsg.); Theorie und Praxis der
Infraslruklurpolilik.
Berlijn, Schriften des Vereins für Socia1polilik, Neu Folge Bd. 54.
1970.
TULP, J.J.
(VI)
The porl as informalion cenlre.
"Tijdschrift voor Vervoerswetenschap" (1982), blz. 545--552.

-125-

(III)
TURKE K.
Urban and regional impacts of the new information and communication
technologies.
"Ekistics" 302 (1983) sept./oct., blz. 370-373.

URRANEK, A.
(I,ll)
Dem spurgebondenen Verkehr gehört die Zukunft.
Verkehrsplanung, Städtebau und Raumordnung als Gesellschaftspolitik. Eine umfassende Analyse raumwirksamer Interdepcndenzen mil
greifbaren Alternativen zur antiquierten Einzelplanung und einem
Konzept für Politiker, Wirtschaft und Bürger.
Grosshelfendorf, Verlag für fortschrittliche Verkehrspolitik, 1974.
URl, N. D. & WILSON Mll!.ON, J .
(I)
The impact of highway expenditures on the redistribution of changes
in employment in the Uniled States.
"The International Journal of Transportation Economics" Vol. 10
(1976), blz. 11-13.
U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration
Social and Economie Effects of Highways.
(I)
Washington D.C., 1976.
(l,VI,Vll)
VAHRENHORST, W.E.
Zeehaven en vrachtauto: lussenschakel en schakel in de
vervoersketen.
"Tijdschrift voor vervoerswetenschap" 17 (1981) nr. 3/4, blz.
155--163.

VERHULST, J.
De kompakte stad, tussen rijstroken en rails.
"Rooilijn" (1983) nr. 8, blz. 280-284.

(l,ll,Vlll)

VERSCHUURE, J.
(111)
De revolutie in de telecommunicatie en haar denkbare gevolgen voor
ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beleid.
Den Haag, mimeo z.j.
VERSTER, A.C.P.
(1,11)
Migratie, werkplaatsveranderingen en woon-werkverkeer.
in: KLAASSEN L.H., HOLLE W.T.M. & PAELlNCK J.H.P. (red.)
De dynamiek van de stedelijke ontwikkeling van Nederland.
Rotterdam, NEl, 1981.
VERWER, C.
(IV)
Vervoer door buisleidingen; enkele juridische aantekeningen.
"Tijdschrift voor Vervoerswelenschap" 18/2 (1982), blz. 113-123.
VETTER F'.
(1,ll)
Neue Grosswohngebiete und Nahverkehr. Eine vergleichende Studie,
demonstriert an den Beispielen Falkenhagener Feld (Berlin) und
Schaumburg (Chicago).
Berlin, Duneter & Humblot, 1978.

-126-

VIDAKOVIC, V.
Kenmerken van de stedelijke verkeersslrukluur.
T.H.Delfl, Dissertatie, 1970.

(VIII)

VOlGT, F.
Die Volkswirlschaflliche Bedeulung des Verkehrssyslems.
Berlijn, 1960.

(VIII)

VOlGT, F.
Die Enlwicklung des Verkehrssyslems (Bd. 1 + 2)
Berlin, 1965

{l- Vl)

VOlGT, F.
Die Theorie der Verkehrswirlschafl.
Berlijn, 1973.

(Vlll)

VOlGT, F., FRANKE, A. & JOKL, S.
(li)
Die Bedeulung des Eisenbahnverkehrs für die wirlschaflliche
Enlwicklung in Deulschland.
Bonn, Geselischaft für wirlschafls- und verkehrswissenschaflliche
Forschung, H. 18, 1975.
VOORHEES, A.M.
(I)
Compulalion of highway impacts: Heview and conclusions.
"Council of Planning Librarians Exchange Bibliography", (1969) nr.
67.
VOOHHEES, R.D.
(Ili)
Communicalions: a new logislic factor in localion decisions and
pallerns of regional and nalional developmenl.
"Transport" Vol. 15 (1976) nr. 4, blz. 73-84.
VOPPEL, G.
(Vlll)
Gedanken zur räumlichen Enlwicklung der Industrie in der
Bundesrepublik Deulschland seil 1950.
"Zeilschrifl für Wirlschaflgeographie" 20 (1976) blz. 65-72.
VOPPEL, G.
(1-Vlll)
Verkehrsgeographie.
Darmsladl, Wissenschaflliche Buchgesellschafl, 1980, 176 blz.
VOS, H.A.
(1)
Verkeerswegen en de Europese Gemeenschap.
"Slichling Weg Bulletin" 16 (1982) nr. 5, nov., blz. 3--6.
VUITTON, P.
(I1I)
Telecommunicalions el Aménagemenl du Terriloire.
"Revue Française de Telecommunicalion" (1979) nr. 32, blz. 24-29.
(I,ll)
WALTA, W.
From Car lo Public Transport, lhe righl answer lo economie
stagnation.
Paper gepresenteerd-op hel Colloquium Vervoersp1anologisch
Speurwerk, Zandvoort, dac. 1983.

-127-

(I, Il)
WALTA, W.
Scenario zonder aulo.
"Verkeerskunde" 34 (1983) nr. 6, blz. 287-291, nr. 10, blz. 482-486.

WEEL, A.J. v.
(IV)
Hel landelijk nel van hoofdverbindingen volgens hel Slrucluurschema Buisleidingen.
"Tijdschrifl voor Vervoerswelenschap" 18 (1982) nr. 2, blz. 151-156.
WEGEL1N, F.
(Vlll)
Bilanzierung: Allgemeine Bernerkungen Über Nolwendigkeil und Grenzen
der Erforschung räumlicher Auswirkungen von Sekloralpoliliken.
In: G.Fischer (ed.); Erfolgskonlrolle Raumwirksamer Polilikbereiche.
Bern, Verlag RÜegger Diessenhofen, 1982.
M.
(VIII)
Die Bedeulung des Infras-lruklurbereichs in Sladl- .und Regiona1modellen.
Münsler, 1978.
(Sonderforschungsbereich 26, Teilprojekt A6, Arbeilspapier nr. 14).

WEGEN~R,

WELLAR, B.S. & GRA:f.F, T.O.
(lli)
Geographic aspecls of informalion syslems: introduelion and
selecled bibliography.
"Council of Planning Librarians Exchange Bibliography", (1971).
nr. 239.
WENOT, D.F.
Forecasting transportalion impacls upon land use.
Leiden, 1976.

(I,ll)

WERKGROEP ONDERZOEK EN BELEID IN VERKEER EN VERVOER
Sludiedag Tweede Nalionale Luchthaven.
Pré-adviezen, Diskussie.
Delft, 1975.

(Vl)

WESSEL, J.
(VIII)
Inleiding en stellingen over infrastructurele vernieuwing.
In: Verslag van de op 12 oclober 1983 in het Bouwcentrum le
Rollerdam gehouden Studiedag: Thema's voor onderzoek len behoeve
van ruimlelijk beleid.
's Gravenhage, Programmeringsoverleg Ruimlelijk Onderzoek, 1984.
WEVER, E.
Olieraffinaderij en petrochemische industrie: onlslaan,
samenstelling, voorkomen van petrochemische complexen.
Groningen, disserlalie, 1974.

(IV,Vlii)

WEVER, E.
Seaports and physical planning in lhe Nelherlands.
"TESG" 65 (1974) nr. 1.

(Vl)

-128-

WHRELER, J.O.
(I,ll)
Spalial studies in lransporlation: introduetion and annotaled
bibliography.
"Council of Planning Librarians Exchange Bibliography", (1972), nr.
324/325, 161 blz.
WHF:ELER, J .0.
Thc Urban Circulalion Noose.
Belmonl, California, Duxbury Press, 1974, 137 blz.

(1,11)

WHEELER, J.O.
(1,11)
Research direclions in urban lransporlalion geography in lhe USA.
In: ENYEDI, G. (ed.) Urban developmenl in Lhe USA and Hungary.
l'roceedings of Lhe firsl American--Hungarian Geographical Seminar.
Budapesl, 1978.
WlGGERTS, H.
(VI)
Aanzel lot weging van het voorgenomen beleid.
Themadeel over hel Slrukluurschema Burgerluchlvaartlerreinen.
"Stedebouw & Volkshuisvesting" 61 (1980) juli/aug., blz. 380-382.
WIBERA (Hrsg.)
(I,ll)
Wirlschaflliche Infraslruktur, Planung, Organisalion, Uberwachung,
Finanzierung. Erich Pollhoff zum 60 Geburlslag von milarbetlern der
W1BERA
Wirlschaflsberalung AG.
Köln, Kohlhammer, 1974.
WIGGERTS, H.
(Vlll)
Communiealle in een ruimlelijke conlexl; is nabijheid synoniem aan
bereikbaarheid?
Delfl, TH, Planologisch Memorandum 1982-4.
WIGGERTS, H. & BECK, H.E.
(1,11)
Verkeer en de slad. Sociale, economische en milieu- aspeklen.
Uilgangspunlen voor een inlegraai verkeersbeleid.
's Gravenhage, Slaalsuilgeverij, RPD publikalle '74-1, 1974.
WlNGO, L.
Transporlalion and urban land.
Baltimore/London,
Johns Hopkins Press, 1972.

(I, 11)

WOLF, C.P.
(1,11)
Social impacl assesmenl of lransporlalion planning: a prelimanary
bibliography.
"Vance Bibliographies, Public Admini slralion Series".
Bibliography l' 250, 1979.
YAP, H.S.
Bestaande voorraden ZlJn belangrijker dan nieuwbouw.
"Plan" 3/1984, blz. 30-35.

(V lil)

YI-RONG HSU, A. & WHEELER, J.O.
(I)
A bibliography of highway impact sludies.
"Council of Planning Librarians Exchange Bibliography", (1977), nr.
1401.

-129-

