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In de new towns kondigt de Randstedelijke krimp zich nu al aan
Het gangbare beeld over demografische krimp komt neer op een afname van de omvang van de
bevolking in perifere gebieden als Oost Groningen, Zuid Limburg en Zeeuws Vlaanderen en een
doorzettende bevolkingsgroei in de Randstad. Wie de ontwikkelingen echter iets nader beschouwt
ontdekt echter ontwikkelingen die nu al bevolkingskrimp aan de randen van de Randstad
aankondigen. De randen van de Randstad - daar vinden we ondermeer de zogeheten new towns die
vanaf eind jaren 60/ begin van de jaren 70 van de vorige eeuw werden neergezet op zekere afstand
van de grote steden ter leniging van de woningnood die toen heerste. U kent ze allemaal wel. Het
zijn de Spijkenisses, Hoogvlieten en Capelles, de Zoetermeers, de Nieuwegeins, de Purmerenden,
Heerhugowaarden, Lelysteden en …. - jawel ook - de Almeres. Deze new towns krijgen het nu steeds
moeilijker. Vergrijzing, werkloosheid (vele new towns werden indertijd als typische slaapsteden met
weinig eigen werkgelegenheid opgezet), dalende huizenprijzen, problemen bij gemeentelijke
grondbedrijven en wat dies meer zij. Een deel van de moeilijkheden mag dan conjunctureel van aard
zijn, maar er bestaan ook sterke aanwijzingen dat een fors deel van de kwalen op zijn minst een
structurele kern heeft. Aanwijzingen die kennelijk krachtig genoeg zijn om er een conferentie aan te
wijden onder de titel Nieuwe uitdagingen voor new towns die eind januari plaats vond. Opmerkelijk
was de bijdrage van Radboud Engbersen, programmamanager bij Platform 31, aan de hand van
statistieken over de periode 2000-2010. Deze statistieken maken duidelijk dat new towns zich in die
periode anders ontwikkelden dan de G4 ( de vier grote steden) en de overige steden. Op het punt
van groei van arbeidsplaatsen bleven new towns ook toen al achter. Ook de verbetering van de
leefbaarheid deed onder bij die van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht). En new
towns konden hun jongeren in vergelijking met ander gemeenten maar beperkt vasthouden. De new
towns willen nu proberen hun kracht te (her)vinden in de vaak relatieve kleinschaligheid van hun
stedenbouwkundige structuur, zo komt naar voren uit andere bijdragen op de conferentie. Daarin de
gebruikelijke pep talk en bezweringsformules , maar geen tot weinig analyse. Te veel new towns
lijken ten aanzien van krimp nog volop in de ontkenningsfase te verkeren….

