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Abstract voor de Ruimteconferentie 2006, 31 oktober Rotterdam 

Restrictief ruimtelijk beleid effectief in beschermen open ruimte; 
GIS-analyses van veranderend ruimtegebruik in Nederland  
Eric Koomen & Jasper Dekkers 
Afdeling Ruimtelijke Economie/SPINlab 
Vrije Universiteit Amsterdam 
De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam 
tel. 020 5986095 
email ekoomen@feweb.vu.nl 
 
De effectiviteit van het restrictieve Nederlandse ruimtelijke beleid is een terugkerend 
onderwerp van discussie. Veelal wordt gesteld dat het effect van deze beleids-
instrumenten gering is en mede daarom wordt de afschaffing ervan bepleit. Met 
behulp van geografische informatiesystemen (GIS) en gedetailleerde ruimtegebruiks-
bestanden (LGN) analyseren we de effectiviteit van het restrictieve ruimtelijke beleid.  
 
Onderzocht is in hoeverre de ruimtelijke dynamiek binnen de bufferzones en Groene 
Hart begrenzing afwijkt van die van de overige delen van Nederland. We maken 
daarbij onderscheid in Randstad, intermediaire zonde en periferie. Duidelijk wordt dat 
vooral de verstedelijking in de restrictieve beleidsgebieden in de periode 1995-1999 
sterk achterbleef bij die in het omliggende onbeschermde gebeid. Een nadere analyse 
van de verstedelijkingspatronen binnen de restrictieve zones leert dat de nieuwe 
bebouwing vaak gerealiseerd is in overeenstemming met andere ruimtelijke 
beleidsvoornemens zoals de compacte stad gedachte.  
 
Op basis van onze waarnemingen kunnen vraagtekens gezet worden bij de verguizing 
van het klassieke ruimtelijke beleid en de verwachtingen ten aanzien van de 
voorgenomen wijzingen in het ruimtelijk ordeningsbeleid. 


