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Stad
Is een nauwkeurig afge-
grensd gebied onder het be-
stuur van een stadsbestuur.

Stadskern met aanliggende 
gemeenten en dorpen
(Agglomeratie)
Op dit gebied leven meerde-
re honderdduizenden mensen 
dicht bij elkaar. Een kern-
gebied omvat meerdere aan 
elkaar gegroeide plaatsen. 
Deze zijn economische en 
verkeerstechnisch nauw met 
elkaar verbonden. Dergelijke 
stedelijke gebieden kunnen 
grote proporties aannemen 
en dan meerdere miljoenen 
inwoners hebben.

Minilexicon stad
Oude binnenstad
Dit is het oudste deel van 
de stad. Veel huizen zijn er 
meer dan honderd jaar oud. 
De oude stad wordt vooral 
gekenmerkt door een onre-
gelmatig netwerk van wegen 
en smalle straatjes. Vaak is 
het ook het centrum van de 
stad.

Stad
Het centrale zakelijke, eco-
nomische en administratieve 
centrum wordt zo in grote 
steden bestempeld. Geduren-
de de dag gebeurd hier veel, 
's nachts en in het weekend 
is dit deel van de stad bijna 
verlaten, omdat hier bijna 
niemand woont.

Binnenstad
is een benaming voor het cen-
trum van de stad.

Stadsstructuur, woon-en leef-
klimaat van de stad, stadsbeeld 
is het uiterlijk van een stad. 
Hier worden de straten en ge-
bouwen bekeken en beschreven.

Gemeente / stedelijke ge-
meente
Bij de rijksadministratie is 
dit de kleinste zelfstandige 
eenheid. De burgemeester 
staat aan het hoofd.

Ontvolking van het platte-
land 
Personen die uit de dorpen naar 
de stad trekken. In de stad vin-
den de mensen gemakkelijker 
werk in de secundaire en tertiaire 
sector. De landbouwbedrijven 
worden grotendeels opgegeven.

Herontwikkeling
In de stedelijke ontwikkeling 
betekent het een verbetering 
van de levensomstandigheden 
voor de bewoners van oude 
huizen en vervallen wijken.

Stad ontvluchten
Vanwege de slechte leef-
kwaliteit verlaten mensen 
de stad en trekken naar een 
groene omgeving. Ze werken 
meestal nog steeds in de se-
cundaire en tertiaire sector.

Stadscentrum/ -kern
is een dicht bebouwd deel 
van de stad. Er bevinden zich 
veel kantoren, winkels en 
voorzieningen, die voor werk-
gelegenheid zorgen. Er is veel 
verkeer in de stadskern en 
er zijn ook veel voetgangers 
onderweg. De binnenstad be-
vindt zich bij oudere steden 
vaak hier.

Stadsdeel/wijk
Dit zijn delen van een stad, 
die zich door hun kenmerken 
en uiterlijk van elkaar onder-
scheiden (woonwijk, zaken-
wijk, ...).

Ommeland
Het gebied rond de stad 
wordt zo genoemd. De stad 
en omgeving zijn op verschil-
lende manieren afhankelijk 
van elkaar.

Verstedelijking
a) De groei van steden in de om-
geving van de stad bijv. door de 
toename van het inwonersaantal.
b) De dorpen worden steden.

A a n d e e l 
van de ste-
delijke be-
volking is on-
geveer 50%




