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De stad „eet“ zijn omgeving op

De stad en haar omgeving vormen tegenwoordig vaak een 
eenheid, ook al zijn ze door gemeentegrenzen gescheiden.
Hoewel in de afgelopen jaren in veel steden de bevolking 
afgenomen is binnen de stadsgrenzen, „verstedelijkt“ het 
omliggende gebied. Redenen voor wonen op het platteland 
in het peri-urbane gebied zijn meestal zeer goede ver-
voersverbindingen en een eigen auto.
Daarbij kan men twee ontwikkelingen herkennen:
Enerzijds trekken de mensen op zoek naar woningen en 
bedrijfsruimten/industriële ruimten weg uit de stad naar 
een buitengebied vanwege goedkopere bouwgrond. Dit proces noemen we leegloop. Het gevolg hiervan is 
natuurlijk, dat een steeds groter oppervlak in de omgeving van de stad bebouwd wordt. Aan de andere 
kant, zoeken veel nieuwe inwoners uit perifere gebieden niet eens meer naar een woning in de stad, maar 
vestigen zich meteen in nieuwbouw aan de rand van de stad. Het wegtrekken uit de omliggende gebieden 

noemen we leegloop van het platteland.
Er moet ook worden opgemerkt dat vooral het jonge seg-
ment van de bevolking wegtrekt en zo op het platteland gro-
te problemen ontstaan. De bevolking in het buitengebied 
is sterk verouderd. Bij beide vormen van immigratie in het 
gebied rond de steden, stijgt het aantal pendelaars, die 
elke dag naar het werk in de stad rijden. Daarnaast zijn er 
de mensen die naar de stad gaan om te winkelen, dokters-
bezoeken of overheidsinstanties bezoeken.
Maar het buitengebied speelt omgekeerd evenredig een be-
langrijke rol, met zijn recreatieve gebieden voor recreatie 
van de stedelijke bevolking.

1. Omschrijf de twee afbeeldingen in je eigen woorden.

2. Leg aan een klasgenoot de termen „leegloop van het platteland en de stad.“

3. Woon je in de stad of in de omgeving van een stad? Wat zijn de voor- en nadelen van je woonplaats.

4. Probeer te achterhalen welke recreatiegebieden rond je woonplaats liggen.

5. Maak een lijst van instellingen en instanties die alleen in de stad en niet in de omliggende 

gemeenten aanwezig zijn.

Opgaven

Lees de tekst aandachtig door en los vervolgens de 
opgaven op.

Stad en omgeving

Het groen wordt bedorven


