
RSA Nederland Voorjaarsdag 2014: Mobiliteit en 
Infrastructuur in Polycentrische Stedelijke Gebieden 

 

Donderdag 24 April 12:00-17:30, Antwerpen 
 

 
Keynote speakers  

Bert van Wee, TU Delft  

Peter Cabus, Secretaris-Generaal Ruimtelijk Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, België  
 
Thema  

Metropoolvorming speelt een steeds belangrijkere rol in Noordwest-Europa. Kleine min of meer 
afzonderlijke steden vormen een polycentrische stedelijke massa die in voorzieningen kan 
wedijveren met een klassieke metropool zoals Londen of Parijs. Dit is belangrijk nieuws, want de 
afgelopen decennia zijn het steeds meer de grotere metropolen geweest die economisch 
gewicht in de schaal legden. Hier vindt men de combinatie van hooggespecialiseerde 
arbeidsmarkten, kennismarkten en voorzieningen die de hedendaagse economie vraagt. Philip 
McCann en Zoltan Acs (2011, Regional Studies) stellen dat een functionele metropool van 
anderhalf tot twee miljoen inwoners de schaal is waarop een stedelijke economie functioneert. 
Dit is voor Nederland en Vlaanderen cruciaal omdat geen enkele historische stad in die regio’s in 
haar eentje die schaal haalt.  
 
Infrastructuur speelt een grote rol in metropoolvorming. Allereerst de externe infrastructuur die 

een metropool in een internationaal stedennetwerk verbindt, maar ook de interne. De vraag of 

stedelijke arbeids- en kennismarkten afdoende vervlochten zijn hangt immers cruciaal af van de 

mate van bereikbaarheid tussen bevolkingscentra. Daarbij hebben de polycentrische metropolen 

in Nederland en Vlaanderen hun eigen congestievraagstuk door de bijzondere verspreiding van 

de bevolking. Wat voor infrastructuur dient de polycentrische metropool? En, zijn de 

mobiliteismodellen geënt op de klassieke stad-buiten dichotomie daar wel op toegesneden? 

 

Programma 

12.00  Ontvangst met broodjes, koffie en thee  

 
12.45  

 
Opening  
 

Bereikbaarheid en metropoolvorming 
Bert van Wee 
 
Metropool Vlaanderen 2050: de nieuwe metafoor voor het Vlaams 
strategisch ruimtelijk ontwikkelingsbeleid 
Peter Cabus 
 
 

14.15  Pauze  



14.45  Parallelsessies 
 
Sessie A: 
 
Do jobs Follow people or people follow jobs? A meta-analysis  
Gerke J. Hoogstra, Jouke van Dijk en Raymond J.G.M. Florax  
 
Market liquidity and price discovery in commercial real estate: 
transaction-based evidence for prime, secondary and regional office 
markets 
Dennis Schoenmaker en Arno van der Vlist 
 
An exploratory analysis of the relation between location factors and the 
spatial pattern of industries in the Netherlands 
Frank van Dongen, Olaf Jonkeren en Otto Raspe 
 
Een multi regionale input output tabel voor Nederland, opbouw en 
toepassing: samenhang in Randstad Holland 
Walter Manshanden, Henri de Groot, Gerlof Rienstra, Wim Spit 
 
De internationale concurrentiekracht van Nederlandse sectoren en 
regio's in Europa 
Mark Thissen en Frank van Oort 
 
 
Sessie B: 
 
De invloed van landsgrenzen en taalverschillen op de luchtvaartkeuze in 

België en Nederland 

Hugo Gordijn 

 

Compacte infrastructuur voor doorgaande wegen in bebouwd gebied 
Jaap van Toorenburg 
 
Samenhang tussen infrastructuur en verstedelijking in Nederland: analyse 
van recente ontwikkelingen 
Daniëlle Snellen, David Hamers, Hans Hilbers, Joost Tennekes, Kersten 
Nabielek en Marnix Breedijk 
 
Borrowed Size en metropoolvorming 
Evert Meijers, Martijn Burger en Marloes Hoogerbrugge 
 
Vlaamse Ruit of ABC as? De ruimtelijke structuur van het Belgische 
metropolitane gebied.  
Michiel van Meeteren, Kobe Boussauw, Ben Derudder, Frank Witlox 

16.45  Borrel  

 

 

 



 

Locatie, bereikbaarheid, parkeren  
Lidner hotel (Antwerpen, http://www.lindner.de/be/lindner_hotel_antwerpen), vlakbij het CS. 

 

 

Kosten en registratie  
De kosten voor deelname bedragen €45 voor RSA-leden en €60 voor niet-leden. Dit is inclusief koffie, 
lunch en borrel. Aanmelding en registratie zijn mogelijk via het aanmeldformulier op 
http://www.rsanederland.nl.  
 
Organisatie en contact  
Frank Witlox (Frank.Witlox@UGent.be) en Martijn Burger (mburger@ese.eur.nl)  
 
Over RSA Nederland  
De Regional Science Association Nederland (RSA-NL) is een stichting die zich bezighoudt met 

wetenschappelijk onderzoek en beleid op het gebied van regiona en stedelijke economische en 

sociale vraagstukken. RSA-NL is sterk multi- en interdisciplinair en telt zowel economen, geografen, 

planologen, demografen en sociologen onder haar leden. De leden zijn wetenschappers bij 

universiteiten en planbureaus. Voor meer informatie: http://www.rsanederland.nl 
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