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De inrichting van de IJsselmeerpolders en de rol van de 
theorie van Walter Christaller 
 
Een verrekijker bij venster 12: Dorpen inclusief Emmeloord.  
Het model van Christaller, 
 
door Gerrit van Hezel. 
 
Christaller’s Centrale Plaatsen Theorie (CPT) 
Bij de drooglegging van de Noordoostpolder besloot men om de theorie van de Duitser Walter 
Christaller in de praktijk te brengen. Christaller (21 april 1893 – 9 maart 1969) was economisch 
geograaf en ontwikkelde in 1932 de zogeheten centrale-plaatsen-theorie (CPT), gepubliceerd in 
19331. Hij had in Zuid-Duitsland regelmaat ontdekt in de grootte van steden, hun onderlinge afstand 
en hun voorzieningen en vroeg zich af of dit toeval was of dat hier economische overwegingen aan 
ten grondslag lagen.  
 

 
  Complementaire gebieden in het systeem van de centrale ordening.1 
 
En als dit laatste zo zou zijn, dan kon er misschien een ideaalmodel ontwikkeld worden, waarbij 
vraag en aanbod in evenwicht zouden zijn. Iedereen zou dan op redelijke afstand van huis zijn waren 
kunnen betrekken en de winkelier zou bovendien verzekerd zijn van afzet en inkomsten. 
Christaller maakte onderscheid tussen dagelijkse behoeften als brood en groenten, die in elke kern 
moesten worden aangeboden en secundaire producten als meubels en kleding waarvoor je er 

Die Zentrale-Orte-Theorie  10 

Abb.3: Die Ergänzungsgebiete im System Zentraler Orte 
(Quelle: W. CHRISTALLER , 1968, S. 71) 

aber fest, dass der Begriff „Ergänzungsgebiet“ zwei Aktionsrichtungen in sich 

einschließt, womit die Wechselbeziehungen deutlicher ausgedrückt werden: von 

der Stadt zum Land und vom Land in die Stadt. Die nachfolgende Abbildung (vgl. 

Abb.3) zeigt die Ergänzungsgebiete der einzelnen Hierarchiestufen, so wie sie 

CHRISTALLER selbst konstruiert hat. (vgl. D. BÖKEMANN, 1982, S. 227-231;  

W. CHRISTALLER, 1968, S. 21-32; J. HAGEL et al., 1980, S. 327-329; G. HEINRITZ, 

1977, S. 10-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter einem „System Zentraler Orte“ versteht CHRISTALLER schlussendlich eine 

Menge von Zentralen Orten verschiedener Rangstufen, deren zahlenmäßige 

Relation ebenso regelhaft bestimmt ist wie ihre räumliche Verteilung. Gleichgültig, 

wie viele Hierarchiestufen angenommen werden, aufgrund der Zugehörigkeit zu 
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minder vaak op uit trok en dus bereid moest zijn wat verder te reizen naar de dichtstbijzijnde grotere 

bewoningskern.2                                            

 
 

 
 Walter Christaller geeft les. 3 
 
Christaller noemt bijna alle plaatsen (steden, dorpen, gehuchten) centrale plaatsen. Ze verschillen 
onderling in centraliteit, dat is de functie die ze voor hun wijdere omgeving hebben. Daarom 
onderscheidt hij rangordes tussen centrale steden. Doorgaans liggen rond een centrale plaats van 
hogere orde, 6 plaatsen van een eerst nabije lagere orde, en afhankelijk van de grootte van de 
laatste plaatsen kunnen daar ook weer centrale plaatsen van lagere orde omheen liggen. Hij heeft 
onderzocht welke wetten daaraan ten grondslag liggen en daarmee aan de nederzettingsgeografie 
een eerste wiskundig model geleverd.  



 3 

 
Een van de kostbaarste en bewonderde ‘schatten’ van het Leibniz-Institut für Länderkunde: de originele 
concepten en schetsen van Walter Christaller’s Centrale Plaatsen Theorie4. 
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Photos 3a& b: L eipzig (August 2012):  One of the most precious and 
admired “treasures” of the L eibniz-I FL  Archive for  Geography: the 
or iginal drafts and sketches of W alter  Chr istaller ’s central place theory. 
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Het leidde na de oorlog tot een ruimtelijke inrichting waarbij in de Noordoostpolder Emmeloord de 
centrumfunctie verwierf met een uitgebreid winkelaanbod, waaromheen op gelijke afstand 
buurtschappen als Ens, Rutten, Kraggenburg en Tollebeek werden gedrapeerd waarin je alleen voor 
de belangrijkste boodschappen terecht kon. Het nieuwe gebied van de IJsselmeerpolders met 
globaal een isotroop oppervlak (in alle richtingen dezelfde eigenschappen) zou het eerste gebied 
zijn dat grootschalig is ingericht, gedeeltelijk op basis van de centrale plaatsen theorie (CPT) van 
Walter Christaller,5 waarop nederzettingen zijn ontwikkeld rond een grotere centrale plaats van 
hogere orde. 
 
 

 
Kaart getoond in Polygoonjournaal uit 1949 over de ontginning van de Noordoostpolder.
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Internationaal Geografisch Congres te Amsterdam (juli 1938) 
Walter Christaller kreeg in juli 1938  de gelegenheid om de resultaten van zijn onderzoeken op de 
International Geographical Conference in Amsterdam te presenteren als een ordeningsprincipe dat 

heel geschikt leek voor de inrichting van nieuw aangewonnen land.7 Op maandag 18 juli vond de 
plechtige opening plaats van het Congres van de Geographen (aardrijkskundigen) uit vele landen, 
verzameld in het Concertgebouw te Amsterdam, dat feestelijk versierd was met de vlaggen van de 

deelnemende landen. De Engelse voorzitter leidde de zitting in.8 De organisatie was beter dan ooit 
en de van te voren ingezonden verslagen en bijdragen vormden liefst 10 boekdelen met gezamenlijk 
3000 bladzijden. (…) De behandelde onderwerpen werden grondig besproken en er was een 
vruchtbare uitwisseling van ideeën. 
 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=osKg1XvwJ0Y
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Christaller: plattelandsontwikkeling versus neergang (juli 1938) 
Christaller was geïnteresseerd in de veranderende relaties tussen stedelijke en plattelandsgebieden 
en had theoretische interpretaties ontwikkeld over de relaties tussen de neergang van de 
plattelandsbevolking en gebieds- en plattelandsplanning. Hij stelde in zijn studie 
Siedlungsgeographie und Kommunalwissenschaft 9  (1938) op basis daarvan reorganisaties van 
plattelandsnederzettingen voor. De resultaten van zijn onderzoek tot dusver waren ten behoeve van 
en voorafgaande aan de conferentie in druk verschenen: "Functionele relaties tussen stedelijke en 
plattelandsgebieden."10  
 
Volgens Christaller zal door de afname van de plattelandsbevolking het vestigingspatroon 
veranderen in de richting van systemen met minder centrale plaatsen. Het eerst zullen de kleinere 
en zwakkere plaatsen verdwijnen, waarbij ze in sommige gevallen hun centrale plaats status 
verliezen. De overlevers zullen de grotere, economisch meer gediversifieerde plaatsen zijn met 
relatief gezonde centrale plaats functies. De afname van het plattelandsleven zou ten nadele 
werken van de Duitse maatschappij en hij noemde de vlucht van het platteland een culturele en 
psychologische crisis. De ontvolking van het platteland zou niet primair worden veroorzaakt door de 
aantrekkingskracht van steden en industrie met hogere beloning en culturele stimulatie. Misschien 
naïef, gegeven de toenmalige ideeën over de afname van de plattelandsbevolking, suggereert hij 
dat culturele en psychologische tekorten bij het plattelandsleven daarvan vooral de oorzaak zijn: ,,de 
lange werkuren, het fysiek zware werk van de boeren, de excessieve werkbelasting voor de 
boerenvrouwen, het gebrek aan hulp, de magere opbrengsten, en de moeilijkheden voor de deelname 
aan culturele, religieuze en intellectuele sociale leven veroorzaakt de push. ... Het plattelandsdorp is te 
klein om tegemoet te komen aan de culturele en sociale verwachtingen van zijn bewoners.“ 11 
 
Walter Christaller was door eerdere kritiek op zijn boek uit 1933 zeker niet ontmoedigd om verder 
deductief (conclusies trekken en afleidingen maken vanuit bepaalde uitgangspunten) te werk te 
gaan, hoewel zijn methode vaak genoeg was bekritiseerd en zelfs getallenmystiek was genoemd. 
Een teleurstelling beleefde hij opnieuw op de Amsterdamse Geografendag. 
 

Uit de discussie over de bijdrage van Walter Christaller
12

 
Christaller had op het congres voorzichtig, en bijna zonder wiskunde, zijn theorie van centrale 
plaatsen gepresenteerd. 
Prof. Ch. Biermann: (...) Het systeem van onze collega Christaller lijkt te rigide. De mens wordt in dit 
systeem een machine die gehoorzaamt aan de wetten van de natuurwetenschap en waarin de stedelijke 
gebieden gehoorzamen aan meetkundige reeksen. Ik denk niet dat het menselijk proces wordt vervuld 
met deze mathematische orde. Voor het overige heeft de bijdrage van de heer Christaller alleen 
betrekking op de stedelijke gebieden en ik kan geen woord ontdekken over het leven en de samenleving 
en de plattelandsvraagstukken. Ik was verrast over het standpunt van de heer Christaller dat stedelijke 
functies en campagnes [voor het platteland] niet zijn verwerkt in zijn rapport, omdat deze problemen 
het gebied van economen en sociologen betreffen en niet dat van geografen. Dat verbaast me des te 
meer, omdat vooral in Duitsland grote steden als Berlijn, enzovoort, in een halve eeuw ontvolkt zouden 
zijn, toen de immigratie van het platteland mislukte. (…) Ik ben nog verbaasder dat de heer Christaller 
en de heer Bobek beiden  
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De Amsterdamse Geografendag 1938 werd gehouden in het Koloniaal Instituut, Amsterdam.13 
 
spreken over een locatie- [Standorts-]probleem, dat niet bestaat. Noch een locatieleer.  
Zeker kan men achteraf de factoren analyseren die enige invloed hebben gehad op de 
keuze van een bepaalde bedrijfstak of regio als habitat, maar we kunnen niet iets over de 
vestigingsplaats voorspellen. (...) 

Dr J. Haliczer prijst de deductieve methode van Christaller, en ziet dat zijn schema nieuwe 
wegen voor onderzoek in de sociale geografie opent. ,,Maar we moeten ons verzetten tegen het 
schematisch toepassen van de wet van de "centrale plaatsen" omdat die niet kan worden toegepast op 
alle geografische feiten, in ruimte en tijd”. 
 Dr W. Hartke constateert dat ,,in feite tegenwoordig leef- en werkgebieden vaak 
onsamenhangend zijn. In het Rijn-Main gebied is dit fenomeen bijvoorbeeld wijdverspreid. Dagelijkse 
reis / woon-werk relaties geven een speciale betekenis aan de afstand-tijd dimensie. Niemand noemt de 
landelijke gebieden van zo’n habitat "stad", hoewel ze een bepaalde grootte hebben en de 
gecentraliseerde activiteiten daar dominant zijn.”” 

Dr G. Pfeifer ,,prijst eveneens de deductieve methode (…). Het moet echter niet blijven bij deze 
methode; het zal de mening weergeven van Christaller over de geografische situatie van een land. De 
theorie is noodzakelijk, maar moet zich aanpassen aan de realiteit van het historische gegeven.” 

Prof. dr. G. Niemeier ,,erkent de fundamentele betekenis van de ideeën van Christaller, maar 
hij heeft ook kritiek op de te steile formulering. Toepassing van het schema is niet op elk moment op elke 
plaats mogelijk; het is ook onmogelijk om het te schematisch te gebruiken voor de onderlinge afstanden 
tussen de verschillende niveaus van de centrale plaatsen. Het is beter om niet te spreken over "wetten" 
of "regels". De regels voor de depositie van centrale locaties variëren per locatie, volk en tijd.” 

Prof. dr. W. Geisler ,,begrijpt het onderzoek van Dr Christaller zo, dat hij gebruik wil maken van 
dit resultaat, maar niet om daarbij geweld te doen aan de werkelijkheid. Zijn wet heeft betrekking op 
slechts een deel van het probleem. Om de werkelijkheid te begrijpen, moeten we uitgaan van de 
waarneming. Wij herkennen de bijzondere landschapsvormen in het geval van een landelijke of 
stedelijke omgevingen.” 
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Professor A. Gilbert ,,merkt op dat binnen de organisatievormen waarin ze zich afspelen, de 
activiteiten van de mensen geen geometrische regelmaat te hebben. Het verlangen, fantasie, ontelbare 
resultaten van een heel ander en divers historisch verleden, de diversiteit van de fysieke 
omstandigheden geven het menselijk cultuurlandschap zo’n diversiteit, dat het zinloos is om te 
proberen dit te vangen in wetten. Juist dit geeft aan de menselijke geografie haar betekenis en belang.” 

Dr. H. [Hans] Bobek ,,merkte op dat zowel theorie als empirisch onderzoek nodig is. Het 
onderzoeksmateriaal alleen maakt geen wetenschap. Maar de theorie van Christaller is erg gesloten. 
Het  is noodzakelijk om de rijkdom van àlle stedelijke functies te ontwikkelen.” 

 
 
 
 

 
Film: Interview uit 1980 met Prof. Hans 
Bobek, waarin hij onder andere het werk 
en de ontmoeting met Walter Christaller 
tijdens de Amsterdamse Geografendag, 
1938 beschrijft (24’-27’). 14 

 
Professor L. van Vuuren ,,stemt 

in met de opmerkingen van Prof. Gilbert. 
Wij kunnen geen wetten geven, want de mens heeft zijn [eigen] ziel.” 

Dr W. Christaller ,,wijst de opmerkingen van de professoren Van Vuuren en Biermann af, 
volgens welke het systeem te "star" en te abstract is. Een theorie moet rigide (torsiestijf) zijn. Elisée 
Reclus en Ratzel zijn al ingegaan op het effect van de afstand, abstract gezien, op de verschijnselen van 
de antropogeografie.” 
 
Vooral de Franse professor G. Chabot, die het toepassen van een isochronen-schema (lijnen van 

gelijke verkeersafstanden) voorstelde, viel hem scherp aan.15 Omdat Christaller niet goed in het 
openbaar kon discussiëren, mislukte - aanvankelijk – de poging om zijn theorie buiten de grenzen 

van Duitsland brede erkenning te verwerven.
16

  
Ook in Duitsland zelf was hij nog steeds een buitenstaander, hoewel bijvoorbeeld Friedrich Metz, 
rector van de universiteit van Freiburg hem had geprezen als een „ongewoon scherp denker en 

onderzoeker." 17 

 
 

De afloop van het congres 
Bijna elke ochtend van de 10 dagen die het congres duurde, was er een lezing over Nederland en zijn 
Overzeese gewesten, ongetwijfeld zeer interessant, maar soms min of meer propagandistisch. In de 
rapporten en mededelingen voor 'de sectie „Koloniale Geografie" - meer dan 600 pagina's druks - 
werd de belangrijkste plaats ingenomen door de behandeling van het onderwerp „Het blanke ras in 
de tropen". 
Ook de Duitsers schroomden niet om nu en dan propaganda te maken. Eén van hen ging wat verder 
dan goed voor hem was door te zeggen dat Duitsland hoopte 500 Hollandse vissers aan te werven, 
omdat zij een tekort aan arbeidskracht hadden. Ook al zouden zij dan "een Hollandse haring meer 
moeten kopen!" Hierover werd luid gelachen. (…) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=2RIctmbDycA
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De werkloosheid onder de Nederlandse 
vissers was Eenheid door Democratie een 
doorn in het oog. Deze 
buitenparlementaire beweging richtte 
zich zowel het nationaal-socialisme als 
het communisme. Haar tijdschrift 
Eenheid door Democratie had er met 
betrekking tot de aanwerving van 
Nederlandse zeevissers voor Duitsland 
op gewezen, dat de werkloosheid der 
zeevissers voor een groot deel door 
Duitsland werd veroorzaakt. Het blad 
trok op basis van exportcijfers de 
conclusie: ,,Eerst heeft men dus de 
Hollandse visserij-producten geboycot, 
om daarna de brodeloos gemaakte vissers 
als propagandisten voor het fascisme aan 
te werven. De Sovjet-Unie heeft heel 
anders gehandeld. Dank zij de grote 
aankoop van Nederlandse haring kunnen 
Nederlandse vissers nog een stuk brood in 
eigen land verdienen“.18  
Manifest aan het Nederlandse volk, 1937-
1938.19  
 
In een korte zitting werd congres op 
donderdag 21 juli in het Koloniaal 
Instituut te Amsterdam plechtig 

gesloten.  
Fundamentele vraagstukken, zoals wat men onder de geografie verstaat, en het doel van de 
geografie, en dus ook zijn verhouding tot de filosofie en de politiek waren alleen indirect besproken. 
Misschien kon het ook niet anders, bij zoveel verschillende opvattingen. En moest de wetenschap 
uitsluitend nationaal zijn, of de gehele mensheid dienen? 
De gasten werden ook op de nodige recepties en diners onthaald; er heerste dus een zeer goede 
stemming. En na het congres waren er nog enkele excursies naar verschillende delen van het land, 
zelfs een naar Indonesië, voor hen, die het betalen konden. 
 
 

Noordoostpolder: het bewoningsplan van 1937/8 
De bewoningsplannen van ingenieur van de ZDD Van der Blom uit 1937/8 voor de 
Noordoostpolder waren sterk geïnspireerd op de theorie van Walter Christaller. Het bewoningsplan 
uit 1938 uit een centrale hoofdplaats – Emmeloord -  met op de 6 hoekpunten van de 
Christalleriaanse zeshoek (honingraat- of hexagonaal patroon) centrale plaatsen van lagere orde 
(dorpen): 5 nieuwe plaatsen plus Kuinre.20 De vijf nieuwe dorpen zouden elk circa 4.000 inwoners 
tellen en de centrale plaats van hogere orde, het poldercentrum 10.000 inwoners. De zesde 
hexagoonkern lag op het oude land: Kuinre. De vijf dorpen waren geprojecteerd nabij de huidige 
dorpen Marknesse, Ens, Nagele, Espel en Rutten. De rest van de bewoners zou zich op het 
platteland kunnen vestigen in boerderijen en kleine gehuchten met arbeiderswoningen.  
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Christaller’s zeshoek (honing raat- of hexagoonpatroon).21 

 
 
Een Friese polder? 
In de jaren 1937-1939 ontstond een discussie bij welke provincie de Noordoostpolder zou moeten 
komen. 22 Volgens de Friese NSB'er G.J. de Ruiter, in een artikel eind oktober 1939 in het Friesch 
Landbouwblad - onder het pseudoniem Friso -, had "het Friesche Volk het oudste en cultureel sterkste 
deel van het Nederlandsche volk" te kampen met gebrek aan "levensruimte"; het was "samengeperst". 
Hij pleitte voor een "vredige verovering" van de polder door Friesland. Dat was een suggestieve 
verwijzing naar de Duitse inval in Oost-Polen nog geen twee maanden eerder. 23 Daar ging het er 
inderdaad in het geheel niet vredig toe. De Duitsers waren bezig om Oost-Polen op basis van een 
Generalplan Ost te “zuiveren” van joden en Slaven („Umsiedlung“) en opnieuw in te richten voor 
Volksduitsers („völkischen Flurbereinigung“). Christaller was aangetrokken om als één van de 
medewerkers van professor Konrad Meyer met behulp van zijn theorie planologische ontwerpen 
gaan maken voor dit gebied. 
De Ruiter zou in 1941 door de Duitsers tot directeur-generaal van Landbouw in Nederland worden 
benoemd.24 

 

 
Rijksdienst voor het Nationale Plan (1941) 
De ontwikkeling van de polders vond plaats in een tijdvak dat binnen de ruimtelijke ordening steeds 
meer ‘integraal’ werd gepland, waarbij naast waterbouwkundigen en landbouwkundigen ook de 
inzichten architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, sociologen een rol speelden. 
Dit gebeurde mede door de instelling in 1941 van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, die het 
verrichten van stedenbouwkundig onderzoek als basis voor ruimtelijke ordening op alle niveaus 
verplicht stelde. 
 
 

Het gehuchtenplan uit 1942 
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Volgens auteur Van Woensel heeft ook L. Brandts Buys, architect bij de Bouwkundige afdeling van 
de Directie van de Wieringermeer, de Rijksdienst die de polders van het Zuiderzeeproject moest 
ontginnen en in cultuur moest brengen, en die destijds in Zwolle was gevestigd, zich voor zijn 
gehuchtenplan voor de Noordoostpolder van mei/juni 1942 wellicht laten inspireren door 

Christaller.25   
Deze architect en tekenaar was met name geïnteresseerd in 
boerderijenbouw. Zijn boeken De Landelijke Bouwkunst in 
Hollands Noorderkwartier (ook bekend als 'de Stolpenbijbel') en 
zijn bijdrage aan De Stolp te Kijk zijn toonaangevend op zijn 
vakgebied. Hij ging er van uit dat arbeiders tot 3,5 km van hun 
dorp hun werk moesten vinden en tot 2,5 km vanuit hun 
gehucht. De gehuchten lagen maximaal 4 km van een dorp af. 
Vanuit deze basisgegevens bepaalde hij de invloedssferen van 
het poldercentrum. Hij dacht dat het aantal gehuchten kon 
oplopen tot zo’n 45 à 55. De gehuchten situeerde hij in kransen 
rond de dorpen en het poldercentrum Emmeloord.  
Ludwig Brandts Buys26 (1908 –1983).27  
 
De schetsen bij het gehuchtenplan van Brandts Buys laten 
inderdaad het zeshoekige (hexagoon) nederzettingspatroon à la 

Christaller zien.  
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   Tekeningen uit Ludwig Brandts Buys gehuchtenplan van mei/juni 1942.28 
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Een krans van 10 dorpen (1946) 
In 1943 waren voor de ontwikkeling van de Noordoostpolder de sociografen E.W. Hofstee, S. 
Groenman en C.A.P. Takes aangesteld, evenals, voor planologische aspecten, architect-
stedenbouwkundige C. Pouderoyen. Belangrijke kwesties waren het afstandsvraagstuk, de 
verwachte gevarieerde bevolkingsdichtheid en de opvatting dat agrarische dorpen niet te groot 
mochten worden. Oorspronkelijk wilde men de bevolking in zo weinig mogelijk kernen 
onderbrengen, dat was goedkoper en garandeerde een goed voorzieningenpeil. Bij de toegenomen 
mobiliteit zou de onderlinge afstand tussen de kernen 7 à 8 kilometer kunnen bedragen. Maar de 
sociografen waren tegen gehuchten. De verhouding tussen boeren en landarbeiders waren veel 
zakelijker geworden en dat de landarbeiders gaven er de voorkeur aan om niet meer zo dicht bij de 
boerenbedrijven te wonen, maar aan de rand van of net buiten een dorp. De sociograaf Sjoerd 
Groenman (1913 – 2000), schreef in maart 1944 over het voordeel aan van het wonen van 
landarbeiders in gehuchten: ,,De nabijheid van een grote stad en de aanwezigheid van fabrieken en 
andere niet agrarische bedrijven kunnen het milieu in een dorp (…) zo maken, dat de landarbeider zich 
van de landbouw afwendt, althans daarvan zo vervreemdt, zodat de banden met het boerenbedrijf 

zakelijk worden.”
29

  
 

 
Walter Christaller’s centrale plaatsentheorie toegepast bij de planning van de plaatsen in de 
Noordoostpolder: (a) Geometrisch diagram van het voorgestelde vestigingspatroon; (b) plan van vijf 
nieuwe plaatsen rond Emmeloord, (c) het gereviseerde en uitgevoerde plan.30 
 
In 1946 viel de beslissing over een nieuw compromis. Besloten werd om de ‘eerste arbeiders’ in 
geschakelde arbeiderswoningen dicht bij de bedrijven te laten wonen en de andere landarbeiders in 
de dorpen. Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen te becijferen en te vergelijken 
met andere regio's schatte men voor de hele polder een inwonertal van 25.000 tot 30.000 inwoners, 
waarvan 16.000 tot 22.000 in de kernen. Met deze getallen konden weer richtlijnen worden afgeleid 
voor de dichtheid, positionering en ontwikkeling van de landbouw, bedrijven, winkels, aantal 
woningen, kerken, scholen, etc. De krans van dorpen rond Emmeloord (10.000 inwoners) zou 
worden uitgebreid tot tien dorpen (à 2.000 inwoners). De gehuchten Kraggenburg, Bant, Creil en 
Tollebeek werden tot dorp opgewaardeerd, waarna enkele andere vijf dorpen iets werden 
verplaatst.  
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Tijdelijke woningen Espel, 1952; Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad; foto Potuyt. 31 
 

Toen uiteindelijk, na het “gepolder”, in 1948 van het definitieve plan was vastgesteld, bleek 
Christaller’s “optimale” zeshoekspatroon in feite te zijn verdwenen. De centrale hoofdplaats 
(Emmeloord) kreeg stervormige verbindingswegen naar tien kleinere dorpen: Bant, Creil, Ens, Espel, 
Kraggenburg, Luttelgeest, Marknesse, Nagele, Rutten en Tollebeek. 
 

Het huidige aantal inwoners in de kernen van de gemeente Emmeloord is 46.350.
32

 

 

aantal 

inwoners

onderlinge afstand 

dorpen (km)

afstand tot 

Emmeloord

Emmeloord 25.460

1 Rutten 1.725 14,1

2 Bant 1.325 6,8 7,6

3 Luttelgeest 2.235 9,2 11,3

4 Marknesse 3.800 4,3 8,7

5 Kraggenburg 1.455 6,4 14,5

6 Ens 3.030 6,1 14,8

7 Nagele 1.935 8,4 9,6

8 Tollebeek 2.315 5,6 6,1

9 Espel 1.410 7,0 8,5

10 Creil 1.655 5,0 11,9

Creil-Rutten - 5,6

Schokland                 5

totaal 46.350 64,4
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Sociograaf Ch. A. P. Takes en de Flevopolders (1948)  
Het denken over de inrichting van de samenleving op geografisch, sociaal en demografisch gebied 
veranderde na de oorlog fundamenteel. De sociograaf Ch. A. P. Takes bepleitte in 1948 bij de 
Directie voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders waarvoor hij werkte, met succes een kernenplan 
(mede) op basis van Christaller’s theorie.33 Zijn studie voor de nieuw opgezette centra’s in het 
nieuwe polderland in Nederland geeft volgens Henk Meijer een goed voorbeeld van de toepassing 
van de CPT methode in planologie.34 Takes stelde een patroon van A-, B-, and C-kernen voor. Een A-
centrum is een plaats in het achterland,  met een populatie van minder dan 5.000 inwoners, dat 
functioneert als een servicecentrum voor het hem omgevende onmiddellijke achterland). Een B-
centrum is een stad met 5.000-15.000 inwoners met een hoger functieniveau dan het A-centrum, en 
het C-centrum is het grootst. 
  
Takes refereert niet alleen aan Christaller maar verwijst tevens naar auteurs die - net als Christaller 
zelf -  de “Planung und Gestaltung der Städte in den eingegliederten deutschen Ostgebieten”, de 
‘Ostkolonisation’, ter hand hebben genomen.35 Kennelijk waren die werken aangeschaft door de 
bibliotheek van de Directie van de Wieringermeer - Noordoostpolderwerken. Takes zei aan die 
laatste literatuur niet veel te hebben: ”De betekenis van al deze buitenlandse literatuur voor het 
kernenplan van de Zuidelijke Polders is slechts gelegen in het feit dat er uit blijkt, dat steeds onderscheid 
moet worden gemaakt in verschillende categorieën van verzorgingscentra. Omtrent de grootte die elk 
dezer kerntypen in de Zuidelijke Polders zal moeten krijgen, kunnen de onderscheiden studies weinig 
leren.” Het betreft de Duitse studies over de inrichting van de veroverde gebieden in Oostelijk 
Europa. ,,De beschouwde gebieden (…) verkeren, wat de aard van de landbouw, welvaartspeil, ligging, 
enz. betreft, in geheel andere omstandigheden dan onze Zuidelijke IJsselmeerpolders (…) [en] de 
IJsselmeerpolders zullen toch een integrerend deel van ons land moeten worden.” 36 Thakes houdt in 
zijn studie rekening met de invloed van verzorgingsgebieden rond kernen van het oude land en 
nieuwe land. Hij geeft vanuit de middelpunten van nieuwe centra in Flevoland voor de intensieve 
verzorging een invloedsgebied aan met een straal van 7 km.  
De gebieden voor niet-intensieve verzorging zijn veel groter; rond de centra Zwolle en Kampen 
omvatten ze ook de Noordoostpolder. 
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De invloeds- of verzorgingsgebieden van en rond de IJsselmeerpolders volgens Takes 37 
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Christaller en Nederland 
 
 

 
 Walter Christaller aan zijn bureau omstreeks 1965.38 
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Walter Christaller die na de oorlog geen vaste aanstelling had en het 
zeer arm had, begon omstreeks 1955 ‘toeristische’ boeken over 
verschillende landen en de aarde te schrijven. In 1967 verschijnt zijn 
werk Benelux: Niederlande, Belgien, Luxemburg. Het is rijk voorzien 
van foto’s. Uit de inhoud blijkt niet dat hij weet, dat de inrichting van 
de zuidelijke IJsselmeerpolders deels op zijn theorie steunt.  
 
 
 

Kaft boek ‘Benelux: Niederlande, Belgien, Luxemburg’.
39

 

 

 
Kritiek en eerbetoon 
Het theoretisch model van Walter Christaller is in de afgelopen halve eeuw in vele landen toegepast. 
Er zijn ook geografen die zijn theorie volkomen afwijzen, tegenwoordig vooral Georges Nicolas. Hij 
citeert de wiskundige professor Benoit Mandelbrot die in 1995, in zijn beroemde boek over fractals, 
opmerkt: "Ik ken maar weinig inspanningen - qua menselijk gedrag en qua beginsel van de minste 
inspanning - waar zoveel geniale invallen, in zoveel richtingen zijn geprojecteerd, en verloren zijn 

gegaan in zó’n dikke coating van vreemde verzinsels.
40

 Hoewel sommige kritiek niet van de hand kan 
worden gewezen, en Christaller zelf kritiekpunten ingebouwd had, is zijn theorie als een "bouwsteen 

van de economische geografie"
41

 steeds weer wegbereider geweest voor verbeterde vestigingsplaats 

theorieën, zoals die van August Lösch42 of van Edwin von Böventer.43  
Op Christaller’s hiërarchische systeem van Ober-, Mittel-  en Unterzentern berust in Duitsland nog 
steeds de financiering van de gemeenten via de deelstaten. 
 

 
Christaller in Zweden: Links Edward L. Ullman, professor geografie aan de universiteit van Washington 
(1912-1976) en Walter Christaller op het IGU symposium over Urban Geography, in Lund, Sweden, 1960 
44. 
In 1966 verschijnt zijn hoofdwerk uit 1933 in de Amerika: Central Places in Southern Germany. 
William Bunge is van oordeel dat: „de oorspronkelijke en groeiende schoonheid van de centrale 
plaatsen theorie het mooiste intellectuele product is en dat Christaller een plek van grote eer 

verdient.”45 Dat liet niet lang op zich wachten. In 1967 kreeg hij de Anders-Retzius-medaille in goud 
van de Zweedse maatschappij voor Antropologie en Geografie. In 1968 volgde de Victoria Medal van 
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de Royal Geographical Society in Londen, terwijl de universiteiten Lund (Zweden) en Bochum 
(Duitsland) hem eredoctoraten (doctor  
h.c.) toekenden. Ook kreeg hij het erelidmaatschap van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig 

Genootschap.
46

 
 
Ingenieur, hoogleraar, Jac. P. Thijsse (jr.) lijkt Christaller’s CPT-theorie gekend te hebben. Thijsse 
feliciteerde Christaller schriftelijk met zijn Zweedse eredoctoraat en dankte hem voor zijn 

gidsfunctie (“guidance”).
47

   
Thijsse was de zoon van de bekende bioloog Jacob P. Thijsse, die onder meer het bekende 
Verkadealbum Langs de Zuiderzee (1914) schreef. Thijsse jr. werkte, in 1919 korte tijd bij de Dienst 

der ZZW48, tot 1958 in Noordoost-Indië, daarna in Nederland tot 1962 als algemeen adviseur –
planoloog van de Rijksdienst voor het Nationale Plan. Hij schreef in die tijd onder meer: ‘Zal in het 
IJsselmeer de Markerwaard dan wel Zuidelijk Flevoland het eerst voor inpoldering in aanmerking 
komen?’ (1959)  In 1964 hield Thijsse een lezing over zijn IJsselstad-idee. Hij voorspelde dat wanneer 
Nederland in het jaar 2000 een bevolking zou hebben van 20.000.000 de steden Apeldoorn, 
Deventer en Zutphen naar elkaar zullen toegroeien en één grote IJsselgemeente vormen. Een 

stedendriehoek als centrale plaats van hogere orde dus.49  
 

 
Prof. ir. Jac. P. Thijsse jr. (1896 - 1981)50 
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Model historisch getoetst 
Jan Buursink (1935 -), emeritus-hoogleraar Sociale Geografie aan de Universiteit in Nijmegen, 
promoveerde in 1971 op het onderwerp ‘Centraliteit en hierarchie. De theorie der centrale plaatsen in 

enkele Nederlandse industriegebieden’.
51

 Hij nam daarin de CPT van Christaller als leidraad en 
onderzocht of de functionele hiërarchie van de nederzettingen - het kernelement in diens theorie  - 
ook zou voorkomen in minder agrarische gebieden dan Zuidelijk Duitsland. Dat bleek inderdaad het 
geval te zijn. Buursink liet zien hoe de industrialisatie in Zuid-Limburg, Twente en Oostelijk Noord-
Brabant het patroon van de oorspronkelijke verzorgingsgebieden had gewijzigd. Er waren nieuwe 
steden opgekomen, die de concurrenten werden van de oude hoofdcentra. Hij concludeerde dat ‘de 
hiërarchie als een regionaal hiërarchisch systeem inderdaad een adequaat model van de werkelijkheid 

is’.52 Bovendien waren de verschillen in centraliteit tussen de grote en de kleine centra toegenomen. 
 
 

Model en werkelijkheid 
,,Zoals met elk model is het probleem echter dat dit de werkelijkheid soms benadert, maar aan 
kracht verliest als er te veel verstorende factoren zijn. Zo kun je in het vestigingsbeleid wel 
voorschrijven dat je in elke kern een bakker wilt, maar zelfs in de jaren vijftig ging de overheid niet 
over het assortiment aan deegwaren. En als dan één bakker het bruine stokbrood introduceerde en 
de ander deed niet mee, had je al een verstoring van het model dat uitging van een volkomen gelijk 
aanbod.  
En Christaller mocht dan bedacht hebben dat niemand voor zijn lol tien kilometer verderop zijn 
boodschappen haalde en altijd de winkel om de hoek zou bezoeken, met de auto gebeurde het wél. 
De opmars van de auto en de schaalvergroting van de samenleving zorgden (…) voor grotere 
afstanden en grotere woonplaatsen; bovendien won het idee terrein dat je als overheid niet alles 

kon voorschrijven”.53 
 
 

Persoonlijk leven 
Voor een beter begrip van (de context van) het werk van Walter Christaller wordt in de bijlage ‘Het 
Persoonlijk Leven van Walter Christaller’ een gedetailleerd overzicht van zijn levensloop geschetst.  
 
 

Tot slot 
Om te voorkomen dat er weer een kolonisatie kenmerken van een mislukking zou vertonen, besloot 
de Nederlandse regering er alles aan te doen om dan ook alles van te voren te plannen en te 
regelen. Dus alles werd van te voren bedacht en alles ontstond op de tekentafel.  Zo ontstonden de 
diverse plannen die allemaal tot in de kleinste details zijn uitgevoerd. Hierbij ging het – gerekend 
naar de maatstaven van nu - niet zo democratisch toe. Gesteld kan worden dat met een zekere 
autoritaire manier van werken er in korte tijd een grote klus tot stand is gebracht. 
Met name in de plannen betreffende de plaatsing van de dorpen en de stad en de theorie die daar 
achter zat, klinkt ook de tijdgeest van voor de Tweede wereld oorlog in de plannen door.  
Helaas moeten we  achteraf wel vaststellen dat al tijdens de laatste fase van de realisatie van de 
ontwikkeling van de dorpen, vragen gesteld werden over het nut hier van.  Toen bleek al dat de tijd 
en de ontwikkelingen in de landbouw de plannen hadden achterhaald. Helaas heeft de Directie vast 
gehouden aan de plannen en zijn de dorpen allemaal gerealiseerd.  
 
Heden ten dage is het een groot aandachtspunt om de dorpen – die er nu eenmaal zijn – 
levensvatbaar te laten zijn. Dat kost veel inspanning en is geen gemakkelijke opgave. Hier ligt dus 
ook voor de komende tijd weer een uitdaging van formaat. 
 
 

http://www.canonnoordoostpolder.nl/media/www_canonnoordoostpolder_nl/verrekijker/christaller-persoonlijk.pdf
http://www.canonnoordoostpolder.nl/media/www_canonnoordoostpolder_nl/verrekijker/christaller-persoonlijk.pdf
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Over de auteur: 
Gerrit van Hezel is werkzaam bij Rijkswaterstaat en woont in Zwolle. Hij werkt 
op dit moment aan een studie over het leven en werk van Christaller. Hij heeft 
daarnaast o.a. met Aaldert Pol  gepubliceerd over Schokland, Kraggenburg en 
de “regio”. 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013-Noordoostpolder.jpg
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