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1.1 Inleiding

De binnenstad is van oudsher het economische, culturele en bestuurlijke centrum 
van de stad. Daardoor biedt een binnenstad tal van voorzieningen, zoals winkels, 
banken, postkantoren, theaters, en een gemeentehuis.
Deze functies en daarmee de economische ontwikkeling van de binnenstad staan al 
jaren onder druk: de kapitaalkrachtige en hoogopgeleide bevolking die veelvuldig 
van de voorzieningen gebruik maakte, heeft in de jaren zeventig en tachtig van de 
vorige eeuw al in toenemende mate de (binnen)stad verlaten. En ook bedrijven 
trekken in toenemende mate van de binnensteden naar de stadsrandzone, op 
zoek naar ruimte, bereikbaarheid en een representatieve omgeving (Atzema et 
al. 2009). Grootschalige winkelvoorzieningen buiten of aan de rand van de stad (zie 
ook hoofdstuk 7) concurreren steeds meer met de binnenstedelijke specialisatie op 
‘ funshoppen’. Ook andere voorzieningen, zoals bioscopen en ziekenhuizen, realise-
ren een grotere vestiging vooral buiten de binnensteden (Evers et al. 2005).
Maar wie op een zonnige zaterdagmiddag door het voetgangersgebied van een 
willekeurige grote of middelgrote stad in Nederland loopt, zal toch niet de aan de 
indruk ontkomen dat de binnenstad bloeit als nooit tevoren. Het winkelend publiek 
perst zich met moeite door de smalle straten, pleinen tellen een snel groeiend 
aantal terrassen, en de festivals, jaarmarkten en andere evenementen melden jaar 
op jaar groeiende bezoekersaantallen (Metz 2002).

De recente internationale literatuur suggereert een economische revolutie met de 
binnenstad als hernieuwd producenten- en consumentencentrum. Dit beeld stoelt 
vooral op de opkomst van de zogenoemde creatieve en culturele industrieën en 
dienstverlening, denk aan reclame- en communicatiebureaus, architectenbureaus 
en internetbedrijven. Kleinschalige creatieve bedrijvigheid maakt binnensteden 
hiermee (opnieuw) tot broedplaatsen van economische vernieuwing en ontwik-
keling (Florida 2002; Scott 1988; Soja 2000). Zulke bedrijven, die zich toeleggen 
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op deze Nieuwe Economie, floreren in bijvoorbeeld de binnensteden van Londen, 
Singapore en Vancouver (Hutton 2008). Het economische belang van culturele 
industrieën zit ook in de voorwaardenscheppende functie die ze hebben voor 
creatievelingen die in de (binnen)stad willen wonen en werken, en die op hun beurt 
met hun creativiteit en ondernemerschap de lokale economie verder kunnen laten 
groeien.
In dit hoofdstuk staat de economische opleving en heroriëntatie van de Neder-
landse binnensteden centraal. In paragraaf 1.2 wordt een conceptueel kader 
geschetst voor de (binnen)stedelijke economische ontwikkeling sinds de jaren 
zeventig. Hierin laten we zien hoe het denkkader over de stad eerst is geëvolueerd 
van een traditioneel centrumperspectief (van industriële productie en  consumptie) 
naar de zogenoemde postindustriële stad. En dat vervolgens het concept is 
ontstaan van de culturele, kennisintensieve en creatieve stad, die de ruimte-
lijke magneetwerking voor de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ economie in zich verenigt 
(Hutton 2008).
Hiermee geven we vooral een ideaaltypische beschrijving en veralgemenisering van 
enkele internationale aansprekende binnensteden. Daarom toetsen we vervolgens 
empirisch in welke mate Nederlandse steden zich ook ontwikkelen tot dergelijke 
ideale, nieuwe, aantrekkelijke (binnen)steden.

1.2 Van de postindustriële stad naar de creatieve stad

De evolutie van de binnenstedelijke economie hangt samen met  ontwikkelingen 
in productiesystemen en arbeidsmarkten, en het gebruik van de aanwezige 
ruimte (Seip 1999; Smook 1984). In de jaren zeventig van de vorige eeuw was de 
binnen stad nog het strijdtoneel bij uitstek van de industriële herstructurering, wat 
resulteerde in armoede, verloedering en ontworteling (Loney & Allen 1979). De 
industriële stad, zoals geanalyseerd en beschreven door de Chicago School, kwam 
ten einde. Vanaf de jaren tachtig werd de diensteneconomie steeds belangrijker en 
in eerste instantie vestigde deze zich voornamelijk in de binnenstad. De neergang 
van het Fordistische productiesysteem en de daaraan gerelateerde (type) werk-
gelegenheid en de gelijktijdige opkomst van een stedelijke postindustriële sociale 
klasse (Bell 1973) zorgden ervoor dat binnensteden snel veranderden in sociale 
opbouw. Hoewel deze gentrification zich niet beperkte tot binnensteden, was daar 
wel de transformatie het sterkst voelbaar. Nieuwe theorieën – postindustrialisatie, 
post-Fordism en postmodernisme – kwamen tot leven (Piore & Sabel 1984). Hoewel 
deze hevig werden bekritiseerd op polemische, theoretische en empirische inhoud, 
hebben ze het denken over stedelijke centra een generatie lang sterk beïnvloed. 
Vooral in de Amerikaanse context was het Central Business District (CBD) het 
fysieke brandpunt van herstructurering en verdienstelijking. Ook in Nederland 
concentreerden veel commerciële dienstenactiviteiten zich in eerste instantie in 
binnensteden (Eichholtz & Opsteeg 1994; Louw 1993). Hiermee zijn de contouren 
geschetst van de postindustriële stad – een term die is beladen met meerdere bete-
kenissen die alle gaan over structurele economische en sociale veranderingen ten 
opzichte van wat gangbaar was in de voorgaande (industriële) periode (Soja 1989). 
De postindustriële stad gaat dus over het veranderende economische belang van 
sectoren in binnensteden (verdienstelijking en opkomst kantorenmarkt), de ruimte-
lijke uitsortering en spreiding hiervan in woon- en werklocaties en de vernieuwende 
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sociale verhoudingen en segmentering die dit teweegbrengt in de maatschappij 
(Jobse & Musterd 1994).

Sinds het begin van de jaren negentig worden verschillende discussies gevoerd over 
de rol van binnensteden. De postindustriële stad lijkt nu al weer aan herbezinning 
toe. De vraag is of dat leidt tot een devaluatie of een revaluatie van de binnenstad 
als economisch centrum.
Aan de ene kant neemt het belang van het CBD voor economische functies af 
ten faveure van meer perifere locaties in de stedelijke agglomeratie: de edge city, 
stadsrandzone en satellietsteden (Garreau 1991). De neergang van de  industriële 
massaproductie lijkt inmiddels te zijn voltooid, waardoor binnenstedelijke her-
structurering van industrie naar diensten niet meer de noodzakelijke drijver voor 
ontwikkeling is. De verdienstelijking van de stedelijke productiestructuur en 
aan verwante werkgelegenheidsgroei verzadigt en kristalliseert zich uit in enkele 
steden (global cities).
Aan de andere kant zijn er ook ontwikkelingen die de binnenstad weer nieuw eco-
nomisch elan kunnen geven. Technologische ontwikkelingen, zoals de opkomst van 
informatie- en communicatietechnologie bieden mogelijk nieuwe kansen. Voorals-
nog wordt verschillend gedacht over de gevolgen voor binnensteden: van her-
nieuwde concentratie vanwege het toegenomen belang van face-to-face-interactie, 
nodig om digitaal vergaarde informatie te begrijpen en toe te passen in specifieke 
situaties (Gaspar & Glaeser 1998), tot toenemende mogelijkheden voor regionale 
deconcentratie van bedrijvigheid.
De opkomst van wat de kenniseconomie en de culturele economie wordt genoemd 
introduceert nieuwe typen bedrijvigheid waarvoor de binnenstad een geschikte 
vestigingsplaats is vanwege de aanwezigheid van een grootstedelijke atmosfeer 
met culinaire, culturele en zakelijke dienstverlening. Zij worden gezien als de 
motoren die de (potentiële) economische deconcentratietendens van binnen-
stedelijke functies moeten keren, en de opmaat moeten vormen voor creatieve 
binnensteden.

1.3 De nieuwe producenten in de binnenstad

Herstructureringsprocessen stonden centraal in het geschetste beeld van de 
postindustriële stad. Deze kwamen tot uitdrukking in binnenstedelijk functioneel 
gebruik (zakelijke diensten), de huizenmarkt in de stedelijke regio, en de opkomst 
van een nieuwe sociale (werkende) klasse. Het beeld van de postindustriële stad is 
minder nieuw dan het leek: ook de huidige (deels waarneembare maar deels alleen 
nog geanticipeerde) herstructureringsprocessen vormen een ontwikkelingsfase 
waarin economische productie in de binnenstad van karakter verandert, maar 
er – in ieder geval in de internationale literatuur – wel gevestigd blijft (Soja 2000). 
Er is echter nog geen eenduidige verklaring voor de internationaal waargenomen 
concentratie van relatief footloose Nieuwe Economiebedrijven in binnensteden, en 
de ongelijkmatige ontwikkeling van de culturele industrie en de daarbij behorende 
werkgelegenheid in enkele (en niet alle) steden (Hutton 2008).

Allen Scott (1988) plaatst de economische productiefunctie van de stad in een 
lange traditie van agglomeratieonderzoek. Hij geeft aan dat de conceptualisering 



58 De staat van de ruimte 2010

van agglomeratievoordelen altijd een latente rol heeft gespeeld in de stedelijke 
en sociale geografie (bijvoorbeeld van de Chicago School), maar dat dit nooit echt 
coherent in een sluitende theorie is samengebracht. Agglomeratievoordelen spelen 
een rol ter verklaring van economische productiviteitsgroei in steden. Deze groei 
valt in steden gemiddeld 3 tot 8 procent hoger uit dan daarbuiten (Rosenthal & 
Strange 2004). Agglomeratievoordelen zijn er in verschillende smaken. Zo levert de 
aanwezigheid van bedrijven in vergelijkbare sectoren als waar de mensen zelf actief 
in zijn voordelen op, zoals minder zoekkosten op een gezamenlijke arbeidsmarkt, 
profijt van nabije gezamenlijke toeleveranciers en van mogelijke kennis uitwisseling. 
Dit worden ‘lokalisatievoordelen’ genoemd. De aanwezigheid van stedelijke voor-
zieningen, infrastructuur, consumenten en een variëteit aan mogelijke productie-
partners levert ook stedelijke voordelen op. Dit worden ‘urbanisatievoordelen’ 
genoemd. Gezamenlijk maken ze een complex geheel van agglomeratievoorde-
len voor producenten in steden. Welke van deze voordelen drijft nu de kennis-
intensieve, creatieve en culturele industrie naar binnensteden?

Kennisintensieve bedrijven zoeken vooral kennis die is opgeslagen in de hoofden 
van kenniswerkers. Een concentratie van menselijk kapitaal in steden is daarom één 
van de meest overtuigende argumenten voor clustering van creatieve, innovatieve 
en culturele bedrijfstakken (Glaeser 1999). Glaeser en Saiz (2003) hebben voor de 
Verenigde Staten aangetoond dat steden met de grootste concentratie van men-
selijk kapitaal (gemeten in aantal hoogopgeleiden van de beroepsbevolking) ook 
het snelste economisch groeien. Ook voor Nederland bevestigt Raspe (2009) dit 
verband. In steden met een hoge score is de arbeidsproductiviteit hoger en hebben 
nieuwe bedrijven een grotere kans op overleving en groei. Steden met een dergelijk 
gunstig profiel trekken weer andere hogere opgeleiden en kennisintensieve bedrij-
ven aan. De aanwezigheid van gerelateerde bedrijven in dezelfde economische net-
werken (Van Oort et al. 2006) en van kennisinstellingen zoals universiteiten (Ponds 
et al. 2009) speelt hierin vaak ook een rol.

Hoewel de waarde van menselijk kapitaal voor stedelijke economische ontwikke-
ling overtuigend is aangetoond, brengt het ons nog niet per se bij de binnenstad 
als ideale vestigingsplaats van innovatieve bedrijvigheid. Marlet en Van Woerkens 
(2007) beargumenteren in navolging van Florida (2002) dat creativiteit een belang-
rijkere drijfveer voor binnenstedelijke economische ontwikkeling is dan opleiding. 
Het argument van Florida (2002) was dat mensen niet hoogopgeleid hoeven te zijn 
om creatief te zijn. Met specifieke definities van creatieve beroepen suggereert 
Florida dat creativiteit in het algemeen samengaat met stedelijk-economische 
groei. In directe zin omdat creatieve werknemers productiever zijn (vergelijk het 
argument van het menselijk kapitaal), in indirecte zin omdat creatieve werknemers 
– vaak werkzaam in creatieve sectoren, maar niet per se – culturele goederen ook 
meer consumeren, en zo bijdragen aan een grotere vraag ervan. En bij dat laatste 
argument komt de binnenstad prominent in beeld, want daar zijn de culturele 
voorzieningen veelal geconcentreerd (Francke & Verhagen 2005). Hutton (2008) 
baseert er zijn broedplaatsgedachte van Nieuwe Economie en dotcombedrijven op. 
Hij constateert in casestudies van bedrijvigheid in de binnensteden van London, San 
Francisco, Vancouver en Singapore dat naast de aanwezigheid van toeleveranciers, 
klanten en bedrijven in dezelfde sector (clustervorming en imago) de binnen-
stedelijke culturele voorzieningen de grootste aantrekkingskracht uitoefenen op 
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startende entrepreneurs in innovatieve en dienstverlenende creatieve activiteiten. 
Hutton definieert een aantal groepen van bedrijven die volgens hem  gezamenlijk 
sterk bijdragen aan het nieuwe economische elan van binnensteden (nog in na -
volging van de conceptualisering van de postindustriële stad), namelijk:

 � de zakelijke dienstverlening in het algemeen;
 � de culturele bedrijvigheid;
 � de uitgaanssector;
 � de vooral kleinschalige en op funshopping gespecialiseerde detailhandel;
 � dotcombedrijven.

Hij vindt dat deze categorieën bedrijvigheid in de onderzochte binnensteden sterk 
zijn oververtegenwoordigd in de binnenstad en recentelijk sterk groeien.

1.4 De nieuwe consumenten in de binnenstad

Regionale loonverschillen zijn in de ruimtelijke economie de cruciale schakel tussen 
bedrijven en huishoudens. In grote steden zijn werknemers – gecontroleerd voor 
de vereiste kwalificaties – gemiddeld productiever (Rosenthal & Strange 2004), 
waardoor voor vergelijkbare werkzaamheden hogere lonen betaald kunnen 
worden door bedrijven. Hogere lonen op haar beurt trekken weer meer (nieuwe) 
werknemers aan. Hoewel dit argument internationaal wel geldt (in de Verenigde 
Staten liggen lonen in steden gemiddeld 30 procent hoger dan erbuiten), lijkt het in 
Nederland door de centraal geleide loonpolitiek niet op te gaan.

Toch is in het huidige stedelijk-economische discours de link tussen bedrijven en 
huishoudens op een andere wijze een cruciale determinant van de ontwikkeling van 
(binnen)steden. In de industriële en postindustriële stad was de plek van werken 
gegeven (kort gezegd: het CBD), en schikken huishoudens zich daaromheen: 
‘wonen volgt werken’. Recentelijk wordt echter steeds duidelijker dat die causaliteit 
ook andersom werkt: bedrijvigheid laat haar vestigingsplaats ook steeds meer 
afhangen van de plek waar huishoudens (willen) wonen: ‘werken volgt wonen’ 
(Boarnet 1994). In Nederland is op stedelijk niveau een toenemende dominantie 
van werken volgt wonen waarneembaar (De Graaff et al. 2008). Deze ontwikkeling 
past bij de genoemde conceptualisering van het menselijk en creatief kapitaal, 
waarbij de veronderstelling is dat niet de bedrijven, maar de mensen in de stad 
de dragers en overdragers van kennis zijn (Marlet & Van Woerkens 2007). In het 
geheel van agglomeratievoordelen in (binnen)steden nemen daarom de voordelen 
die samenhangen met de locatiekeuze van huishoudens in belang toe. Voor de 
creatieve, innovatieve (dotcom)bedrijven die zich in binnensteden vestigen, zijn 
dat vooral de voorkeuren van hoogopgeleide en creatieve kenniswerkers. Vanwege 
hun behoefte aan culturele diensten en voorzieningen is de binnenstad, waar 
deze veelal te vinden zijn, een belangrijke plek. De binnenstad wordt voor hen ook 
een consumer city (Glaeser et al. 2001). Kleinschalige winkelvoorzieningen met 
gespecialiseerde producten en voorzieningen, een groot aanbod aan culinaire 
en culturele voorzieningen en op maat toegesneden woningen (appartementen) 
horen bij dit patroon (Kotkin 2001).
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1.5 Nieuwe producenten in de Nederlandse binnenstad 1996-2008

In het voorafgaande is het beeld geschetst van een binnenstad die door zijn 
 culturele en culinaire voorzieningen aantrekkelijk is als woon- en verblijfplaats voor 
creatieve werknemers, en daarmee voor bedrijven die deze werknemers in dienst 
hebben: cultural industries en kennisintensieve bedrijven zoals de zakelijke diensten 
en de dotcomindustrie. Daardoor zouden deze sectoren met name in de binnen-
stad sterk groeien, wat op zijn beurt weer extra vraag oplevert voor de horeca en 
andere hospitalitybranches.

In hoeverre zien we dit alles nu terug in de ontwikkelingen van de werkgelegenheid 
in de Nederlandse binnensteden? Voor de 58 grootste steden in Nederland met 
een binnenstad (zie bijlage 1 voor definities) hebben we onderzocht in hoeverre de 
door Hutton (2008) onderscheiden Nieuwe Economie- en creatieve sectoren zich 
ontwikkelen in de periode 1996-2008. Bijlage 2 geeft de definities van deze sectoren 
(dotcombedrijven, culturele bedrijvigheid, detailhandel, zakelijke en financiële 
dienstverlening, de uitgaanssector). We hebben informatie over het aantal bedrijfs-
vestigingen in deze specifieke sectoren en de hierin werkzame personen.

Uit tabel 1.1 blijkt dat er in de binnensteden inderdaad sprake is van een sterke 
vertegenwoordiging van de genoemde binnenstedelijke sectoren. Deze vijf sec-
toren maken in 2008 samen bijna 60 procent uit van de werkgelegenheid in de 
binnenstad, tegen 39 procent in de stedelijke gemeenten als geheel en 35 procent 
in Nederland als geheel. Deze oververtegenwoordiging is vooral duidelijk in de 
hospitalitysector en in de detailhandel. Het aandeel van deze sectoren op de totale 
werkgelegenheid is in de binnensteden meer dan twee keer zo groot als in de 
stedelijke gemeenten of in Nederland als geheel. Ook de culturele bedrijvigheid is 
duidelijk oververtegenwoordigd in de binnensteden: het aandeel hiervan is 1,4 maal 
zo hoog als in de stedelijke gemeenten en 1,7 maal zo hoog als in Nederland als 
geheel. De financiële en zakelijke diensten zijn in de binnenstad nauwelijks sterker 
vertegenwoordigd dan in de stedelijke gemeenten. De dotcomindustrie heeft in 
2008 in de binnensteden zelfs een iets lager aandeel dan in de stedelijke gemeen-
ten als geheel.

Ondanks de oververtegenwoordiging is het niet zo dat de genoemde sectoren in de 
binnenstad harder groeien dan elders. Integendeel, al deze sectoren groeien harder 
in de stedelijke gemeenten als geheel en in heel Nederland, dan in de binnensteden. 
De totale werkgelegenheidsgroei in de binnenstad bedraagt ook maar een kwart 
van die in de stedelijke gemeenten en in heel Nederland. Wel is deze groei geheel 
toe te schrijven aan de genoemde ‘typisch binnenstedelijke’ sectoren: de overige 
sectoren hebben werkgelegenheid verloren in de binnenstad. Vooral de culturele 
bedrijvigheid, de uitgaanssector en de dotcomindustrie in de binnenstad vertonen 
sterke werkgelegenheidsgroei. Maar deze sectoren groeien buiten de binnenstad 
nog sterker: de culturele industrie en de dotcomindustrie bijna twee maal zo sterk. 
Alleen de uitgaanssector groeit in de binnenstad bijna net zo sterk als daarbuiten.
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Werkgelegenheid in 58 binnensteden

Financiële 
en zakelijke 
diensten

Culturele 
bedrijvig
heid

Uitgaans
sector

Detail
handel

Dotcom 
industrie

Overig Totaal

NL 1996 14,1% 2,5% 4,0% 9,9% 0,9% 68,6%
2008 16,3% 2,9% 4,2% 9,4% 2,0% 65,3%
Groeipercentage 46,0% 48,8% 32,8% 19,7% 174,6% 20,5% 26,6%

Steden 1996 16,6% 3,0% 3,8% 9,3% 1,1% 66,2%
2008 18,8% 3,5% 4,1% 8,6% 2,2% 62,9%
Groeipercentage 41,5% 41,7% 34,2% 15,6% 158,7% 18,5% 24,8%

Binnensteden 1996 19,4% 4,2% 10,4% 20,6% 1,2% 44,1%
2008 19,6% 5,0% 12,9% 20,0% 2,1% 40,3%
Groeipercentage 7,0% 28,3% 31,7% 3,2% 88,7% -2,9% 6,3%

Bron: LISA (1996, 2008); bewerking PBL

Door middel van een longitudinale analyse van de bedrijfsvestigingen in de stede-
lijke sectoren hebben we achterhaald hoe hoog de percentages van oprichting (ten 
opzichte van de totale werkgelegenheid) en verplaatsingsdynamiek (verandering 
van de postcode van de vestiging) zijn in de Nederlandse binnensteden. Tabel 1.2 
vat deze analyse samen. Het blijkt dat vooral de oprichtingspercentages van de 
culturele bedrijvigheid en de dotcomsector in binnensteden beduidend hoger zijn 
dan gemiddeld (respectievelijk 6,3 procent en 8,3 procent tegenover 5,2 procent 
gemiddeld). Uit de mobiliteitsgegevens blijkt evenwel dat de binnensteden niet 
noemenswaardig meer werkgelegenheid in deze sectoren vasthouden: de culturele 
bedrijvigheid en dotcombedrijven verhuizen gemiddeld ongeveer evenveel naar, 
van en tussen postcodes in binnensteden als het gemiddelde bedrijfsleven. Hoewel 
binnensteden dus wel broedplaatsen zijn van culturele en dotcombedrijven houden 
de binnensteden ze niet meer dan gemiddeld vast. De tabel laat ook zien dat 
financiële en zakelijke diensten meer uit binnensteden verhuizen dan dat ze erheen 
verhuizen, en dat detailhandelsvestigingen vaak binnen en tussen binnensteden 
zelf verhuizen.

Tabel 1.1
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Oprichtingspercentages nieuwe en verplaatste bedrijven, 1999 – 2006 

Oprichtings
percentage*

Mobiliteit 

In Uit Tussen Totaal

Financiële en zakelijke diensten 5,7 30% 48% 22% 100%

Culturele bedrijvigheid 6,3 30% 44% 26% 100%

Uitgaanssector 5,2 29% 39% 32% 100%

Detailhandel 4,1 20% 27% 53% 100%

Dotcomindustrie 8,3 27% 47% 26% 100%

Totaal 5,2 28% 45% 27% 100%

* De tabel toont de oprichtingspercentages van nieuwe en verplaatste bedrijven (op basis van de 
werkgelegenheid) in 58 binnensteden in de geselecteerde sectoren, gemiddeld over 1999-2006. Het 
oprichtingspercentage is gemeten ten opzichte van de totale werkgelegenheid in een sector.

Bron: LISA (1996, 2008); bewerking PBL

We gaan wat meer in detail in op de ontwikkelingen in de drie snelgroeiende 
 sectoren, namelijk de culturele bedrijvigheid, de dotcombedrijven en de bedrijven 
in de uitgaanssector. In welke binnensteden zijn deze sterk vertegenwoordigd 
en hoe hebben ze zich hier ontwikkeld? De culturele bedrijvigheid (uitgeverijen, 
reclame bureaus, architectuur- en andere ontwerpbureaus, mediabedrijven, 
productie bedrijven en musea) is het sterkst vertegenwoordigd in de binnenstad 
van Amsterdam, met een aandeel van 10 procent van de totale werkgelegenheid 
(zie figuur 1.1). Andere grote binnensteden waarin deze relatief sterk zijn ver tegen-
woordigd zijn die van Dordrecht, Leiden, Utrecht, Groningen, Nijmegen, Den Haag 
en Eindhoven. Met uitzondering van Dordrecht gaat het hier om universiteits-
steden. Met uitzondering van Eindhoven gaat het om steden met een grote en 
aantrekkelijke historische binnenstad. In de meeste kleinere binnensteden zijn de 
cultural industries minder sterk vertegenwoordigd. Van de grotere steden valt op 
dat Rotterdam en Tilburg, die beiden geen historische binnenstad (meer) hebben, 
geen sterke oververtegenwoordiging kennen. In de werkgelegenheidsgroei van 
de culturele industrie sinds 1996 (figuur 1.1, rechts) is geen duidelijk patroon te her-
kennen. De genoemde grotere steden met een hoog aandeel in 2008 hebben in het 
algemeen de afgelopen periode ook een relatief sterke groei van die sector gekend.

De dotcomindustrie (productie en verkoop van computers, telecommunicatie- 
en andere elektronische apparatuur, software, exploitatie van databanken en 
websites, IT-consultancy en dergelijke) is zoals gezegd niet echt meer geconcen-
treerd in de binnenstad: gemiddeld heeft deze sector een iets hoger aandeel in de 
werkgelegenheid in de rest van de stad. Dit druist in tegen de hypothese die Hutton 
(2008) hierover opstelt. Binnensteden waar de dotcomsector nog wel relatief sterk 
vertegenwoordigd is (figuur 1.2) zijn onder meer Eindhoven, Rotterdam,  Groningen 
en Amsterdam. De dotcomsector is relatief sterk gegroeid in de binnensteden 
van Amsterdam en Haarlem en in een aantal binnensteden buiten de Randstad; 
opvallend genoeg is de groei van deze sector in de binnensteden in de Zuidvleugel 
relatief beperkt, en in Utrecht en Dordrecht zelfs negatief (figuur 1.2, rechts)

Tabel 1.2
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De uitgaanssector (horeca, podia, evenementen- en recreatiecentra) – op zichzelf 
geen nieuwe verschijning in de binnenstad, maar wel een sector die belangrijk is 
voor de ‘nieuwe’ producenten vanwege zijn ontmoetings- en verzorgingsfunctie – 
is van alle sectoren het sterkst geconcentreerd in binnensteden, met aandelen die 
meer dan tweemaal zo hoog zijn als in de stad als geheel. Grotere binnensteden 
waarin deze sector een hoger aandeel heeft dan in de gemiddelde binnenstad zijn 
onder meer Nijmegen, Amsterdam, Tilburg, Maastricht, Groningen en Den Bosch. 
Opvallend is dat deze sector niet sterk vertegenwoordigd is in de grotere binnen-
steden in de Zuidvleugel van de Randstad (Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, in 
mindere mate ook Leiden). In de werkgelegenheidsgroei in deze sector is opnieuw 
geen duidelijk patroon te herkennen. Overigens blijkt de aanwezigheid of groei van 
deze uitgaanssector in de door ons onderzochte steden statistisch in de meeste 
gevallen niet samen te hangen met de groei van de ‘Nieuwe Economie’-sectoren, 
zoals de dotcomindustrie. De uitgaanssector lijkt dus in Nederlandse binnensteden 
niet de voorwaardenscheppende rol te spelen die daaraan wel wordt toegedacht. 
Wel vinden we een beperkte samenhang (r2 = 21 procent) tussen de groei van de 
uitgaanssector en die van de cultural industries. Dit zou verklaard kunnen worden 
door de publiektrekkende functies van deze laatste sector, die ook de vraag naar 
horeca oplevert.

Figuur 1.1
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1.6 Twee binnenstadsgebieden

Ter illustratie van het voorgaande volgen hier beschrijvingen van de contrasterende 
ontwikkelingen in twee succesvolle maar verschillende binnenstadsgebieden: de 
Pannekoekstraat in Rotterdam en het Bergkwartier in Deventer.

1.6.1 Pannekoekstraat
De Pannekoekstraat ligt aan de oostzijde van de Rotterdamse binnenstad.
Al in de middeleeuwen wordt deze straat vermeld. Bij het bombardement in 1940 is 
de gehele bebouwing verloren gegaan. Na de oorlog is op ongeveer dezelfde
plaats opnieuw een Pannekoekstraat aangelegd. In typisch Rotterdamse, 

Figuur 1.2
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Bedrijven omgeving Pannekoekstraat Rotterdam, 2008
Bedrijven omgeving Pannekoekstraat Rotterdam, 2008
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functionalistische stijl, met winkels op de begane grond, woningen erboven en 
expeditiehoven aan de achterzijde: het principe dat door de Lijnbaan wereld-
beroemd is geworden.

In de jaren negentig werd dit nog gezien als een vervallen deel van de binnen-
stad waar verdere verloedering op de loer lag. De WOM (Wijk ontwikkelings-
maatschappij) is toen actief geworden met het opknappen van panden, het sluiten 
van overlastgevende horeca en dergelijke, maar ook met het zoeken van een 
karakteristieke mix van horeca en bedrijvigheid. De vestiging van een espressobar 
in de straat eind jaren negentig wordt algemeen als een omslagpunt gezien. De 
bar trok een creatief publiek dat de karakteristieke wederopbouwarchitectuur van 
het gebied kon waarderen. In de straat vestigden zich diverse gespecialiseerde 
winkels. En toen een leegstaand kantoorpand werd verbouwd tot bedrijfs verzamel-
gebouw, meldden zich veel creatieve ondernemers. Zo zijn er een organisatie 
voor ondersteuning van popmuziek, een organisatie voor duurzaam ondernemer-
schap, een innovatielab en een architectenbureau gevestigd. De professionals zijn 
enthousiast over de onderlinge contacten en de goede sfeer, die onder meer blijkt 
uit de tafelvoetbaltoernooien die regelmatig in het pand worden georganiseerd. De 
Pannekoek straat wordt nu gezien als nieuwe creatieve hotspot, nadat eerder de 
Witte de Withstraat deze status al bereikte.

Figuur 1.3
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1.6.2 Het Bergkwartier

Bedrijven Bergkwartier Deventer, 2008
Bedrijven Bergkwartier Deventer, 2008
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Het Bergkwartier is in de twaalfde eeuw ontstaan aan de westzijde van de Deventer 
binnenstad. Oorspronkelijk was het een nieuw handelskwartier. In de negentiende 
eeuw is het een achterbuurt geworden, overbevolkt en in verval. In de Tweede 
Wereldoorlog werd de buurt, net als de hele Deventer binnenstad, zwaar getroffen: 
meer dan 85 procent van alle woningen was beschadigd. Voor het Bergkwartier 
leek er geen toekomst meer te zijn toen in een infrastructuurplan in 1959 grote 
delen van de buurt zouden moeten plaatsmaken voor nieuwe wegen en de oprit 
naar een brug.

Een aantal particulieren heeft zich ingezet om de wijk te behouden en op te 
knappen, waarbij de historische ruimtelijke structuur en het uiterlijk van de panden 
behouden zouden blijven. In 1968 is hiervoor de NV Bergkwartier opgericht, die his-
torische panden in de buurt (en ook elders in de Deventer binnenstad) restaureert, 
verhuurt en beheert. Naast woningen en appartementen gaat het om bedrijfs-
ruimte, kantoren en horecagelegenheden.

Het behoud en de versterking van het historische binnenstadsbeeld sluit goed aan 
bij het beleid van de gemeente Deventer dat de stad onder meer door festivals 
en jaarmarkten op de kaart wil zetten. Zo is de jaarlijkse boekenmarkt (niet in het 
Bergkwartier maar elders in de binnenstad) de grootste van Nederland, en trekt de 

Figuur 1.4
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Dickensmarkt (wel in het Bergkwartier) ook jaarlijks een groot publiek. De publieks-
gerichte bedrijvigheid in de wijk, met veel horeca, galeries en boetiekjes sluit daarbij 
aan. In de naburige Raambuurt vinden kunstenaars en kleinschalige creatieve 
bedrijven steeds meer onderdak, mede door het aanbod van goedkope werkruimte 
en de nabijheid van de sfeervolle binnenstad.

1.7 Synthese

De binnenstad is internationaal weer in. Aansprekende voorbeelden laten zien dat 
nieuwe dotcombedrijven er zich clusteren en hoogopgeleide en creatieve kennis-
werkers er zich vestigen, met dienstverlening en culturele voorzieningen die in hun 
kielzog meekomen. Gezamenlijk maken ze het verhaal van ‘de Nieuwe Economie 
van de binnenstad’, dat als nieuw discours veel aanhang heeft in de (stedelijke) 
beleidswereld. In dit hoofdstuk hebben we getest of (ook) Nederlandse binnen-
steden economisch opleven onder invloed van nieuwe (typen) producenten en 
consumenten.
Voor zover in Nederland sprake is van een typische ‘binnenstadeconomie’ heeft 
dat vooral betrekking op de detailhandel (funshoppen) en de uitgaanssector, en in 
mindere mate ook op de culturele bedrijvigheid. Deze sectoren zijn duidelijk over-
vertegenwoordigd in de binnenstad.
Dat geldt niet voor de financiële en zakelijke diensten en de dotcomindustrie – 
mondiaal gezien groeisectoren waar ook vaak een binnenstedelijke functie voor 
wordt gedacht. In Nederland groeide geen van deze onderscheiden ‘binnenstad-
sectoren’ in de afgelopen twaalf jaar in de binnenstad sterker dan daarbuiten. 
De werkgelegenheid in de binnenstad groeit sowieso erg beperkt. Alleen in de 
uitgaanssector blijft de werkgelegenheidsgroei in de binnenstad niet ver achter bij 
de groei elders.
Ook blijken binnensteden niet in staat om (nieuwe) culturele en dotcombedrij-
ven vast te houden: er verhuizen er per saldo meer uit dan in. Wel verandert de 
sectorstructuur van de werkgelegenheid in de binnenstad vrij sterk doordat de 
genoemde sectoren groeien terwijl andere krimpen (iets wat ook door Van der 
Wouden en de Bruijne (2001) is geconstateerd). Het feit dat het gaat om publiek-
trekkende sectoren en om concentratie in betrekkelijk kleine gebieden, maakt 
dat deze veranderingen sterk zichtbaar zijn in het straatbeeld van de binnenstad. 
Verschillen tussen de diverse binnensteden zijn in veel gevallen moeilijk te duiden. 
Daarbij moet bedacht worden dat een laag aandeel werkgelegenheid in bijvoor-
beeld de dotcomindustrie voort kan komen uit regionale economische omstandig-
heden (om wat voor reden ook komt de dotcomindustrie in de regio nauwelijks 
voor, en dus ook niet in de binnenstad) of uit locatiefactoren op lokaal niveau (de 
dotcomindustrie komt in de regio wel voor, maar is geconcentreerd in een gebied 
buiten de binnenstad).
De publiektrekkende sectoren (culturele bedrijvigheid, de uitgaanssector en de 
detailhandel) lijken het relatief goed te doen in grote en aantrekkelijk bewaard 
gebleven historische binnensteden. Veel binnensteden in de Randstad, met 
 Amsterdam voorop, maar ook Groningen en Maastricht passen in dit profiel en 
kennen hoge aandelen werkgelegenheid en een relatief sterke werkgelegenheids-
groei in deze sectoren.



68 De staat van de ruimte 2010

Hiermee voegen Nederlandse binnensteden zich niet automatisch naar het beeld 
van creatieve dynamiek van de nieuwe producenten en consumenten zoals dat in 
de internationale literatuur wordt geschetst. Bedacht moet worden dat door een 
andere schaal en historie Nederlandse binnensteden zich moeilijk laten vergelijken 
met hun beroemde Amerikaanse voorbeelden (zie ook Bootsma 1998).

In dit hoofdstuk vonden we een paradox: de binnenstad is een goede voedings-
bodem voor nieuwe bedrijven in nieuwe sectoren, zonder dat dit op lange termijn 
samengaat met lokale werkgelegenheidsgroei. Hoewel de analyse in ons hoofdstuk 
beperkt is (zo hebben we de ‘nieuwe consumenten’ en hun betekenis voor de 
economie van Nederlandse binnensteden niet onderzocht) lijkt deze paradox wel 
een robuust feit.
Deze laat zich op verschillende wijzen verklaren. Ten eerste treedt er selectiviteit 
op: door een drempelwaarde, nodig voor de zichzelf versterkende effecten van 
producenten- en consumentengroei, komt het ideaalplaatje van binnenstedelijke 
groei alleen in bepaalde steden tot wasdom. Grotere steden en universiteits steden 
nemen in het algemeen betere posities in. Ten tweede zorgt de policentrische ste-
delijke structuur in Nederland, met veel relatief kleine steden op beperkte afstand 
van elkaar, bij een nog altijd toenemende mobiliteit van mensen, goederen en infor-
matie, ervoor dat bedrijven en consumenten niet altijd in dezelfde (binnen)stad een 
vestigingsplek hoeven te hebben om te profiteren van elkaars voordelen. Speciali-
satie en uitsortering vinden hierdoor in Nederland op andere schaalniveaus plaats. 
Het is goed mogelijk dat het ertoe leidt dat de Nieuwe Economie van de binnen-
stad niet dominant in de historische binnensteden geconcentreerd raakt, maar in 
andere gebieden in de grotere steden of in bepaalde steden van de Randstad. Ten 
derde geldt dat binnensteden weliswaar van karakter kunnen veranderen, maar 
slechts langzaam. Binnensteden evolueren naar een mix van ‘oude’ en ‘nieuwe’ 
 economische sectoren, waarbij de aanwezigheid van de oude, bijvoorbeeld de 
uitgaanssector, kan bijdragen aan het floreren van de nieuwe.

Het functioneren van Nederlandse binnensteden is hierdoor, ten opzichte van 
buitenlandse ervaringen, veel minder maakbaar door middel van investeringen in 
clusters van de Nieuwe Economie en winkel- en uitgaansvoorzieningen. Het is dan 
ook de vraag of beleid dat specifiek gericht is op de binnenstad in Nederland wel 
effectief is. Alvorens over te gaan op gebiedsgerichte investeringen in de binnen-
stad, moet in de regel goed worden ingeschat hoe groot de effecten van die 
investeringen zijn op economische groei. Het is daarbij van belang te weten welke 
effecten van die investeringen neerslaan in de binnenstad en welke erbuiten, en 
welke ontwikkelingen worden verdrongen door investeringen in de binnenstad (bij-
voorbeeld winkelvoorzieningen). Ook is vaak niet bekend welke synergie-effecten 
er lokaal optreden door investeringen in gelijktijdige clustering in de binnenstad 
van bedrijvigheid, verzorgende diensten en hoogopgeleide en creatieve bevolkings-
groepen. Het stedelijke beleid dient dergelijke koppelingen mee te wegen in haar 
beslissingen, omdat het voor alle elementen mede verantwoordelijk is.


