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Randstad EUropa nader toegelicht

Geen bestuurlijke superstructuur!
In de vorige [zomer]editie van ons kwartaaljournaal lanceerden we het concept ‘Randstad
EUropa’- een dubbele ring van stedelijke netwerken die samen de innoverende motor van
het werelddeel vormen. Evenals dat het geval is voor Randstad Holland zal Randstad
EUropa bestuurlijk geen aparte eenheid gaan vormen.

Wezenlijk voor Randstad EUropa is de stedelijke cultuur. Daarbij is het bestuurlijk heel belangrijk dat
de belangrijke stedelijke agglomeraties een aparte status binnen de democratische bestuursstructuur
van het nieuwe Europa krijgen. Om twee redenen: om met andere stedelijke agglomeraties direct
zaken te doen [met name over ruimtelijke/ infrastructurele zaken] zonder tussenkomst van de
natiestaten [dus om Berlijn, Parijs of Den Haag heen]. Én [de tweede reden] om op centraal Europees
niveau politieke coalities te kunnen smeden, opnieuw om Berlijn, Parijs of Den Haag heen. Dat
centrale platform van stedelijke netwerken en minder verstedelijkte regio’s in de ‘buitengebieden’
zal als tegenhanger gaan fungeren van de Europese raad van regeringsleiders en zal stapje bij beetje
de macht van de regeringen van de natiestaten gaan overvleugelen.
Derde Ring
Randstad Europa wordt gevormd door een centrale stedenring waarin de dubbelsteden onderling
worden gescheiden door groene corridors die uitlopen in een Groen Hart. Een derde buitenring

bestaat uit een overwegend opengebleven gebied met onderdelen, die door zeeën, zeeengtes respectievelijk binnenzeeën onderling worden gescheiden. Cultuurhistorisch kennen
deze gebieden in de derde ring traditioneel sterke banden met andere werelddelen ( Groot Brittanie
met Noord Amerika, het Iberisch Schiereiland met Zuid resp. Midden Amerika , Frankrijk met Noord
en Midden Afrika , Turkije met het Midden en Nabije Oosten en Rusland met zichzelf). Al deze
onderdelen in de deze buitenring zijn naast in taalkundig ook in godsdienstige zin te onderscheiden
respectievelijk protestant, katholiek, islamitisch en orthodox. Ook de centrale Randstad EUropa kent
deze onderscheidingen maar dan vaak door en met elkaar; geen van alle bepalend maar kenmerkend
voor een stedelijke cultuur, die het algemeen humanistischer en verdraagzamer is.; zoals al geciteerd
" Stadsluft macht frei".
Nadere geleding van Randstad Holland en Randstad EUropa
Voor Randstad Holland is de vorming van dubbelprovincies Zeeland-Z Holland,N Holland-Flevoland
en Utrecht-Gelderland eigenlijk de enig te verwachten ingreep in de komende decennia. Samen met
de combinaties Noorderland ( Friesland, Groningen en Drente)-Overijssel en N Brabant- Limburg
wordt zo het middenbestuur in Nederland teruggebracht tot een vijftal dubbelprovincies.
Geprojecteerd op Randstad EUropa zou een vergelijkbare ontwikkeling op middenniveau uitmonden
in een zestal stedelijke clusters [BRAR (Brabant)-Antwerpen-Ruhrgebied), Parijs-Frankfurt, MilaanMünchen, Wenen-Budapest, Berlijn-Warschau, Hamburg-Oresund]. Deze clusters vallen soms samen
met huidige lidstaatgrenzen maar toch vaker een inter(lid)statelijke schaal functioneren . De
centraal gelegen landen van de BRD en Oostenrijk vormen het Groene Hart van Randstad EUropa,
waar de verschillende groen(blauwe) corridors tussen de dubbelsteden op aan sluiten. In de
Tsjechische corridor ligt Praag, een stad die zich door deze ligging als coördinerend bestuurlijk
centrum van dat Groene Hart kan ontwikkelen.

De grootste stedelijke concentratie is A(msterdam), B(russel),C(ologne/Keulen) een megapool die
Brarstad ( Brabantstad, Rotterdam-denHaag, Antwerpen en Ruhrgebiet) omvat. Hoewel de
verwachting is dat het inwoneraantal de komende decennia zal dalen zal deze cluster toch veruit de
grootste blijven van heel Groot Europa.
In vergelijking met andere werelddelen is deze Randstad EUropa uniek en vormt feitelijk de grootste
stedelijke ‘agglomeratie’ ter wereld.

