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zoek van het Bureau voor Toerisme en
Horeca in opdracht van het Dolfinarium in
1976. Dagrecreanten besteedden in 1976
11,5 miljoen gulden in Harderwijk; 85 pro
cent van deze bestedingen kwam van be
zoekers van het Dolfinarium. Zonder het
themapark zouden de dagrecreatie-inkom-

sten van andere bedrijven in Harderwijk on
geveer 70 procent lager hebben gelegen.
De recreatieopbrengsten van de gemeente
Harderwijk, in 1976 een bedrag van circa
470 .00 0 gulden, kwamen voor bijna
viervijfde van bezoekers van het zeezoogdierenpark. De supersnelle groei van het

Dolfinarium was een weerspiegeling van
de toeristische ontwikkeling sinds dejaren
vijftig. Enerzijds profiteerden attractiepar
ken sterk van de massificatie van het toe
risme en de recreatie, anderzijds bevorder
den zij op hun beurt de steeds verder
groeiende horden recreanten.
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Apeldoorn 1967 In zijn nieuwjaars

De stad is buitengewoon actief in het wer
ven van nieuwe diensten en bedrijven.
Er wordt nijver gebouwd aan de wijk Zeven
huizen. De nieuwe huizen mogen voor
autochtone bewoners van de stad ‘over het
kanaal’ liggen, voor nieuwkomers uit het
westen van het land vormen ze een aan
trekkelijke woonomgeving. Apeldoorn
beseft overigens goed dat niet iedereen
zal staan te springen om naar het oosten
van het land te verhuizen en voert daarom
een voorlichtingscampagne. Zo ontvangt
wethouder J. Wieten in mei 1967 zeventig
personeelsleden van de Verzekerings
kamer in Amsterdam, die over enige tijd
naar Apeldoorn zal worden verplaatst.
Hij vertelt de potentiële nieuwe inwoners
wat zij van de stad kunnen verwachten.
De wethouder kan bogen op ruime ervaring:
“Voor het gemeentebestuur zijn excursies
als deze niets nieuws. Dezelfde service is
geboden aan personeelsleden van andere
instellingen en bedrijven die zich reeds in
Apeldoorn hebben gevestigd.”2
Het enthousiasme kent bij menigeen geen
grenzen. Zo besluit H. Millenaarzijn samen
vatting van een nota van de Gemeentelijke
Sociografische Dienst in augustus 1967
met de vraag “Wordt Apeldoorn wellicht
metropool van ’t Oosten?”3 Er worden zelfs
grootse plannen ontwikkeld voor een miniManhattan in Apeldoorn. Op een krantenfo
to zien we koningin Juliana vol bewondering
de maquette bestuderen. Toch droogt mid
denjaren zeventig de stroom ambtenaren
vanuit Den Haag naar de Veluwe al weer op.
Wethouder Hans Porringa ziet zich dan ook

Metropool van het Oosten
De spreiding van bevolking en
rijksdiensten
Theo Engelen

rede op 5 januari gaat burgemeester
A.L. des Tombe van Apeldoorn uitvoerig
in op de gevolgen van de Tweede Nota
Ruimtelijke Ordening voor zijn stad.
Nu in de opvatting van de regering het wei
nig verstedelijkte landsdeel ten noorden
van de lijn Alkmaar-Amsterdam-ArnhemNijmegen zal worden gestimuleerd, is Apel
doorn een plaats met toekomst. Dat sluit
in de ogen van de burgervader goed aan
bij de ontwikkeling tot dat moment: “Reeds
nu begint Apeldoorn een functie te vervul
len in de dienstensector ten behoeve van
rijks-en particuliere instellingen. De eerste
vestigingen in Apeldoorn zijn een groot suc
ces gebleken. (...) Deze gunstige ervarin
gen kunnen leiden tot een nog verdere
groei van de dienstensector.” 1

Koningin Juliana bekijkt de maquette van het ‘mini-Manhattan’ in Apeldoorn,
1966.
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>
genoodzaakt de dure plannen voor her
structurering van de stad terug te draaien.
Angst voor overbevolking
De aanwas van de Nederlandse bevolking
leidde in de loop van de twintigste eeuw tot
steeds bezorgder commentaren. Ondanks
de daling van de huwelijksvruchtbaarheid
verdubbelde de bevolking tussen 1900 en
1950 van ruim vijf miljoen tot ruim tien mil
joen. In 1960 telde Nederland zelfs al elf
miljoen inwoners. Voorde regering was dit
onder andere aanleiding om in de jaren vijf
tig de emigratie te bevorderen. Al snel was
duidelijk dat dit instrument onvoldoende
soelaas bood en er andere maatregelen
nodig waren. Daarom zag in 1963 een
Commissie Bevolkingsvraagstukken het
daglicht. Het probleem was echter niet
alleen de absolute toename van de bevol
king. De congestie in het westen van het
land nam zulke vormen aan dat al in de eer
ste decennia van de twintigste eeuw lang
zaamaan het inzicht daagde dat regulering
van sociaal-economische processen, inclu
sief hun ruimtelijke uitwerking, noodzakeiijk
was. Streekplannen waren de eerste initia
tieven die op intergemeentelijk niveau vorm
gaven aan deze doelstelling. Een volgende
stap werd gezet door de oprichting van

»
de Rijksdienst voor het Nationaal Plan,
de latere Rijks Planologische Dienst.
Na de Tweede Wereldoorlog dienden zich
aanvankelijk andere problemen aan. De we
deropbouw van het door de oorlog vernielde
land kreeg in eerste instantie voorrang
boven de regionale spreiding van werk
gelegenheid. In de Industrialisatienota’s
van 1949 en 1950 werd zelfs de economi
sche noodzaak tot concentratie van indu
strie en handel beklemtoond. De bezorgd
heid over de ongelijke bevolkingsverdeling
in het land kreeg pas in 1952 weer vorm.
Toen trad een regionaal beleid in werking
dat was gericht op de zogenaamde ontwik
kelingsgebieden. Speerpunten in dit beleid
waren werkloosheidsbestrijding, woning
bouwprojecten, infrastructuur en, typerend,
migratiebevordering richting Randstad.
Dominant in de gedachtevorming tijdens
de jaren vijftig was het idee dat de regionale
onderontwikkeling in perifere gebieden te
wijten was aan stagnatie binnen die regio’s
zelf. Overigens zagen ook de regering en
het Centraal Planbureau dat de nationale
economie zo werd bepaald door de Rand

>

Kantoortuinen in het gebouw van Centraal Beheer in Apeldoorn.

»

Centraal Beheer in Apeldoorn van architect H. Hertzberger uit 1979.

stad dat alle kwalitatief hoogwaardige func
ties automatisch voor de neus van andere
landsdelen werden weggekaapt. In de eer
ste Nota inzake de Ruimtelijke Ordening
van 1960 lezen we dan ook dat “een zeke
re decentralisatie van het ambtelijk appa
raat van het Rijk onder ogen ware te zien,
uitgaande van de blijvende funktie van
Den Haag als regeringscentrum”.4 Bij de
argumentatie valt op dat de inspanningen
vooral werden geleverd teneinde de Haag
se agglomeratie te ontlasten. Pas in twee
de instantie werd het ondersteunen van
probleemgebieden van belang geacht.
De eerste overplaatsingen van overheids
diensten kwamen nu tot stand. Gemeenten
als Arnhem, Lelystad en Zwolle plukten
hiervan de vruchten. Met name de gemeen
te Apeldoorn echter profiteerde meer dan
evenredig. Waarom dit zo was, is onduide
lijk. Mogelijk speelde mee dat tijdens de
Tweede Wereldoorlog al veel rijksdiensten
hier waren gevestigd. Hoe dan ook, hier en
daar werd zelfs de mening verkondigd dat
Apeldoorn het tweede overheidscentrum
zou moeten worden, naast Den Haag.
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Ook het denken over spreiding werd verder
aangemoedigd. In de Nederlandse StaatscourantMan 27 april 1960 kon men lezen
dat niemand minder dan oud-premier
W. Drees de opdracht kreeg de nieuwe
Commissie Spreiding Rijksinstellingen
voor te zitten. De commissie werd geacht
advies uit te brengen over de vraag of men
diensten moest overplaatsen uit het Wes
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ten. Het in oktober 1961 uitgebrachte
advies van de commissie beantwoordde
de vraag positief en beval de instelling aan
van een Werkgroep Spreiding Rijksinstel
lingen. Zulks geschiedde in 1962.
Spreiding van werkgelegenheid
Bij diegenen die nog niet overtuigd waren
van de noodzaak tot stimulering van de

economie in het noorden, oosten en zuiden
van Nederland, openden de ontwikkelingen
beginjaren zestig alsnog de ogen. Het te
kort aan arbeidskrachten in het westen van
het land leidde tot de bekende loonexplo
sie, die vervolgens via de CAO’s naar de
rest van het land werd vertaald. De klappen
van deze ontwikkeling vielen onder andere
in het toch al door de aardgasvondsten

Bevolkingsontwikkeling in Nederland, Gelderland en Zuid-Holland, 1961-1980 (index 1961=100)
Bron: CBS, Statline
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Bevolkingsontwikkeling in Gelderland, 1961-1980 (index 1961=100)
Bron: CBS, Statline
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bedreigde Limburgse mijngebied en de
textielcentra van de Achterhoek, Twente
en Noord-Brabant. Aangezien de loongolf
bovendien werd gevolgd door de conjunctu
rele inzinking rond 1967, verslechterde de
economische situatie buiten de Randstad
zienderogen.
Het is dan ook geen wonder dat de regering
in steeds krachtdadiger termen de sprei
ding van economische activiteiten over
het land predikte. In de Tweede Nota Ruim
telijke Ordeningv an 1 september 1966
noteerde de regering dat zij aanstuurde op
“een krachtiger bevordering van de sprei
ding dan tot dusver het geval was”. Weer
kwam Apeldoorn prominent naar voren als
een gemeente die ruimte bood aan uitge
weken diensten: “Voorbeelden van zulke
overplaatsingen zijn het Rekencentrum van
de Belastingdienst (nieuw gebouw te Apel
doorn is gereed), het Rijksinstituut voor de
opleiding van hogere politieambtenaren
(nieuw gebouw in Apeldoorn is in aanbouw),
de administratie van de motorrijtuigen
belasting (centraal bureau in Apeldoorn
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in aanbouw), de Verzekeringskamer (op
dracht is gegeven voor het ontwerpen van
een nieuw kantoorgebouw te Apeldoorn),
de Algemene Inspectiedienst van het minis
terie van Landbouw en Visserij (programma
voor een vestiging te Apeldoorn wordt uit
gewerkt).” De regering wees er echter op
dat ook andere steden in het noorden, oos
ten en zuiden van het land voordeel zouden
moeten hebben van verdere spreidingsmaatregelen. Het bleef niet bij woorden
alleen. De vestiging van de Nederlandse
Gasunie in Groningen en van het nieuwe
kantoor van de Nederlandse Aardoliemaatschappij in Assen werd meteen aangekondigd.
De urgentie van de problemen was inmid
dels voor iedereen duidelijk. Dit is af te
leiden uit de oprichting in 1967 van het
Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten.
In mei 1972 bood een interim-rapport van
een door de regering ingestelde advies
commissie voor het eerst concrete aantal
len over mogelijk te spreiden diensten.
Het rapport vormde de basis voor de in- .

>

Schouwburg Orpheus, één van de nieuwe voorzieningen voor de groeiende
bevolking van Apeldoorn.
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schatting dat 20.000 a 25.000 arbeids
plaatsen moesten worden overgeplaatst
vanuit Den Haag en omgeving naar het
Noorden en naarZuid-Limburg. Dit getal
werd overigens al snel weer naar beneden
bijgesteld. In de inhoudelijke argumenta
ties was er sprake van een vernieuwing.
Als reden voor de spreiding werd niet al
leen het ontlasten van de bevolkings- en
verkeersdruk op Den Haag genoemd, maar
ook het versterken van economisch zwak
kere regio’s. De positie van Apeldoorn als
een potentieel tweede regeringscentrum
van Nederland was in de nieuwe plannen
overigens verdwenen. Als zodanig noemde
men nu Groningen. Ook het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) ging aan
de neus van Apeldoorn voorbij en kwam
in Heerlen terecht. De noden van het ont
vangende gebied werden nu op alle ni
veaus mee in de overwegingen betrokken.
In een nota aan de Tweede Kamer van april
1975 werd bijvoorbeeld expliciet gerept
van de noodzaak hoogwaardige arbeids
plaatsen te verplaatsen om de eenzijdige
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werkgelegenheidsstructuur in de periferie
te doorbreken. Limburg kreeg naast het
ABP ook het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS), alsmede het Computer
Centrum Limburg.
Inmiddels wees men hier en daar ook op
de problemen van de spreiding van rijks
diensten. Zo kwamen onder druk van de
PTT, waarvan de hoofddirectie naar Gro
ningen zou worden verplaatst, de wensen
van ambtenaren op de agenda. Er werd
bepaald dat het betrokkenen vrijstond
om al dan niet mee te migreren met hun
dienst. Ook de provincie Zuid-Holland liet
van zich horen. Daar moest natuurlijk wel
voldoende werkgelegenheid overblijven.
Een typisch Nederlands compromis kwam
uit de bus. Bij de verplaatsing zouden
alleen nieuwe of heel snel groeiende dien
sten worden betrokken. Vanuit de Rand
stad wees men er bezorgd op dat op deze
manier stimulering van het Noorden en
Zuiden tot een verslechtering van de werk
loosheid in Noord- en Zuid-Holland leidde.
Hoe dan ook, de spreiding, zeker naar het
Noorden, verliep veel langzamer dan ver
wacht. Desondanks schreef het eerste
kabinet Van Agt in 1981 nog steeds de
geplande 16.000 arbeidsplaatsen te wil
len spreiden. Dit voornemen stond haaks
op de praktijk. De bezuinigingsplannen
die dit kabinet doorvoerde als antwoord
op de economische recessie lieten zich
nu eenmaal moeilijk rijmen met de kost
bare spreiding.
De invloed van de spreiding
Het doel van de maatregelen was de bevol
kingsdruk meer gelijkmatig over het land
te verdelen. In hoeverre zijn in de provincie
Gelderland effecten terug te vinden van de
spreiding? De bovenste grafiek op bladzij
de 381 biedt een eerste aanwijzing. Tus
sen 1961 en 1980 steeg de bevolkings
omvang van Nederland als geheel met
twintig procent. Dit gemiddelde verhult
echter de verschillen tussen de landsde
len. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat het in
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wonertal van Gelderland veel sneller steeg
dan het landelijk gemiddelde, terwijl de
groei in Zuid-Holland juist achterbleef. Op
het eerste oog lijkt het spreidingsbeleid
dus succes te hebben gehad: de bevolking
is in de loop van deze twintig jaren immers
beter verdeeld geraakt over het land. Toch
is dit geen direct bewijs van het slagen van
de overheidsmaatregelen. In dezelfde peri
ode kende Nederland een sterke suburbanisatiegolf. Wonen buiten de grote stede
lijke centra werd een veel gekozen optie.
In die zin hoeft de waargenomen verschui
ving van de bevolking niet voort te komen
uit de spreidingsmaatregelen, maar kan ze
simpelweg het gevolg zijn van autonome
beslissingen van burgers die de verbeter
de infrastructuur gebruikten om een forensenbestaan te gaan leiden.
Wanneer we ons op de ontwikkelingen
binnen de provincie Gelderland zelf richten,
kunnen er beter onderbouwde uitspraken
worden gedaan. Het is dan in de eerste
plaats mogelijk te onderscheiden naar
de steden en het platteland. Daarbij gaan
we ervan uit dat het de steden zijn die nieu
we werknemers en dus nieuwe inwoners
zullen trekken. Ook tussen de steden
onderling bestonden grote verschillen.
Zoals beschreven profiteerde Apeldoorn
het meest van de overgeplaatste diensten.
Verder heeft ook Arnhem - zij het in minde
re mate - aan de spreiding deelgenomen.
Is dit terug te vinden in de demografische
ontwikkeling? Uit de tweede grafiek op
bladzijde 381 kunnen we afleiden dat de
groei van de provincie Gelderland voorna
melijk werd gedragen door de bevolkings
toename op het platteland. Die toename
is toe te schrijven aan de in deze periode
nog grotere vruchtbaarheid op het platte
land, maar ook aan de suburbanisatie.
Opvallend is echter dat ook Apeldoorn
een groei realiseerde die nagenoeg gelijk
was aan die van de provincie als geheel.
Die groei zal voor een deel veroorzaakt zijn
door de komst van de overheidsdiensten.
De bevolking van Arnhem en Nijmegen

nam beduidend minder toe, waarbij overi
gens opvalt dat Arnhem langer groeide en
in 1980 rond tien procent meer groei had
gerealiseerd dan Nijmegen.
Spreiding: succes of niet?
Toen in Nederland eenmaal geconstateerd
was dat de bevolking te snel groeide en dat
die groei met name in de Randstad tot pro
blemen leidde, volgde een besluitvorming
die typerend is voor Nederland. Opeenvol
gende regeringen stelden commissies en
werkgroepen in, rapporten zagen het dag
licht en beleidsvoornemens werden aangekondigd. Deze papieren daadkracht werd
echter niet vertaald naar daadwerkelijk
beleid. We zagen reeds dat in Apeldoorn op
grond van alle plannen visioenen van een
grootse toekomst werden gekoesterd.
In de praktijk bleken de plannen zo vaak
te worden bijgesteld dat van een gerichte
ontwikkeling geen sprake was. Apeldoorn
was wat dat betreft geen uitzondering.
Achteraf kan men constateren dat het ge
voerde beleid onvoldoende ondersteund
werd door gericht wetenschappelijk onder
zoek. Toeval en politiek opportunisme
wogen onmiskenbaar zwaarder dan goed
voorbereide beslissingen. In een analyse
van het spreidingsbeleid als instrument
voor regionaal sociaal-economisch beleid
wordt dan ook een hard oordeel geveld:
“Bovenstaande punten leiden ertoe dat
het spreidingsbeleid in Nederland nooit
een eenduidig programma is geweest.
Betrokken diensten, ontvangende locaties,
mogelijke moeilijkheden bij daadwerkelijke
uitvoering en kosten en termijn van uitvoe
ring zijn nooit in samenhang gepresen
teerd. Spreiding bleef daardoor in zekere
zin een opeenvolging van incidenten.”5
Ondanks dit negatieve oordeel kunnen we
voorde provincie Gelderland concluderen
dat de effecten van de veelbeschreven
spreiding wel degelijk aanwijsbaar zijn.
Die constatering geldt zeker voor Apel
doorn, ook al is de stad nooit uitgegroeid
tot een echte metropool van het Oosten.

