
Stad en Land 

Hoofdstuk 1: De wederopstanding van de stad 

 

De belangrijkste vijf conclusies 

 Industrialisatie leidt tot een sprong in de urbanisatiegraad van 20% tot 70%; die stap 

werd in de zeventiende eeuw voor het eerst gezet in Nederland.  

 Het succes van steden is geen vanzelfsprekendheid: steden groeien en krimpen 

volgens een vooraf moeilijk voorspelbaar patroon.  

 De moderne stad is onlosmakelijk verbonden met de kenniseconomie, omdat de 

uitwisseling van nieuwe ideeën het snelst face-to-face verloopt.  

 De laatste decennia heeft de variëteit in het consumptiepatroon zich ontwikkeld tot 

een belangrijke toegevoegde waarde van de stad.  

 Grondprijzen reflecteren de waarde van publieke voorzieningen en zijn daarom een 

belangrijke input voor Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses.  
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