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ESPON call

Doel EU: betonstop in 2050 en 

terugdringen van ongebreidelde 

verstedelijking (sprawl)

Kennisvraag: hoe verandert 

grondgebruik in Europa en hoe kan 

verstedelijking op een duurzamere 

manier plaatsvinden? 



Bevindingen over 
verstedelijking en 
grondgebruik in Europa
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Tussen 2000 en 2018, rond 

1,17 miljoen ha grond is naar 

stedelijk gebruik omgezet. 

Dat is ongeveer 250 

voetbalvelden (180ha) per dag 

(>0)
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 Grote bouwers = grote landen: ES (bouwputten), 

D, F (woningen)

 Afname bouwtempo: ES, F, NL (stadsgroen), IE

 Toename bouwtempo: PL (infrastructuur en 

bouwputten), UK (stadsgroen => industrie)

Nationale verschillen



Relatieve groei

SUPER – Draft Final Report6 12/6/2021

 Lichtrood: bovengemiddeld 

verstedelijking en minder 

bevolkingsgroei van gemiddeld 

(onduurzaam)

 Lichtblauw: bovengemiddeld 

bevolkingsgroei en relatief weinig 

verstedelijking (compact)
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Antwerp
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Rotterdam

Den Haag



Stedelijk vorm: hoe meet je dat?



Morfologische analyse



Morfologische analyse

1= monocentric main structure

4= polycentric-diffuse substructure 2. dual main structure

5. diffuse substructure



 Policentrische regio’s komen het meest voor

 Diffuus verstedelijking in substructuur bij allerlei hoofdstructuren



Verandering in substructuur



Hoe verder? 

Verstedelijkingsscenario’s 
voor 2050
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Verstedelijkingsscenario’s

EGTC - Partnership meeting of ESPON projects 28/11/2019 - HELSINKI16 12/6/2021

 Compact

 50% vraag binnenstedelijk, liefst bij grote steden

 Bufferzones, stedelijke vernieuwing

 Policentrisch

 30% vraag binnenstedelijk, liefst bij kleine steden

 Groeikernen, knooppuntontwikkeling

 Diffuus

 Alle vraag buitenstedelijk, liefst langs autowegen

 Organische groei, eengezinswoningen



Compact scenario



Policentrisch scenario



Diffuse scenario



Compact scenario



Diffuse scenario



Sustainability framework

Broad definition of sustainability

 People, Planet, Profit / Equity, Ecology, Economy

Three urbanization modes

 Compact, polycentric, diffuse

Method: literature review

 Inductive: seek indicators that link urbanization modes to sustainability dimensions

 Assessment: is there a positive or negative relationship? (- - to + +)



Leer van het verleden èn van de toekomst

Stedelijk vorm en duurzaamheid

 Regio’s erven hun vorm, verandert niet snel

 Toch wat verandering zichtbaar in substructuur 2000-2018

 Toekomst is zeer onzeker dus scenario’s een goede methode

Afweging van scenario’s

 Welke (soorten) gebieden zijn wel/niet verstedelijkt in elk scenario?

 Veranderde de stedelijke vorm als geheel? 

 Wat betekent dat voor (auto)mobiliteit, voorzieningen, toekomstige bouwlocaties?

 Er valt wat te kiezen en de afwegingen zijn normatief/politiek, niet technocratisch. 



Wat kan je eraan doen? 
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European practices 

in regulation: setting 

clear standards.

DE: clear target, but 

the implementation 

process is indirect 

(weak commitment) 

CH: clear rules and 

enforcement; strong 

political backing 

(referendum)



Beleid kan een verschil maken

Territory matters!

 Europa is een beleidslaboratorium: iedereen probeert wat op hun eigen manier

 Geen panacee: geen correlatie tussen soort en succes beleid

 Succesfactoren: samenwerking, afstemming en lange-termijn perspectief

Beleidsvorming

 Gebruik EU voorbeelden (e.g. SUPER Guide) als inspiratie, niet sjabloon

 Pas beleid in lokale context en zorg voor commitment 

 Visies kunnen lange-termijn doelen koppelen aan korte-termijn maatregelen



// Dank u wel
David Evers, PBL (Netherlands)


