
Troef
HARDWARE

veel kleine steden en 
fijnmazige verbindingen



Hardware  Nederland is sterk verstedelijkt. Naast een klein aantal 
grote, kent het relatief veel kleine steden van vergelijkbare omvang, 
waarvan de meeste een historische stadskern hebben. Cultuurhistorie 
blijkt een vestigingsplaatsfactor van formaat te zijn voor gespeciali-
seerde werknemers, en daarmee bedrijven, voor creatieven en voor 
bezoekers. Een belangrijke factor in het ontstaan van het stedelijk 
landschap is de ligging in de Delta(rivieren) en aan zee. Infrastructuur 
was leidend bij het ontstaan en de ontwikkeling van het steden-
patroon. Dit biedt ook nu nog voordelen: als toegangspoort tot 
Europa, met een gematigd klimaat, vruchtbare grond en fijnmazige 
verbindingen over water, weg en spoor.



Troef
SOFTWARE

pragmatisme en 
handelsgeest



Software  De Nederlandse economie is vanouds afhankelijk van 
de internationale handel en kent traditioneel een vanuit pragmatisme 
ingegeven openheid voor (religieus) andersdenkenden. De Hollanders 
zagen kansen in het verbinden van vraag en aanbod. Deze handelsgeest 
vaart wel bij de vele internationale contacten, de uitgebreide 
talenkennis en de vrije uitwisseling van kennis en informatie. 
De val van Antwerpen in 1585 is een sprekend voorbeeld: Protestantse 
en Joodse kooplieden konden terecht in Amsterdam, textielindustrie 
werd met open armen (en beurzen) ontvangen in Leiden.



Troef
ORGWARE

autonomie en samenwerking



Orgware  De Nederlandse steden kennen oorspronkelijk een grote 
mate van autonomie; de basis van de Republiek ligt in het afwijzen van 
centraal gezag. Wel is er het besef bij de kleine, concurrerende steden/
ondernemers dat samenwerking en specialisatie nodig is voor groei 
en een competitief voordeel in de wereldmarkt. De voorbeelden van 
coöperatie en collectieve actie zijn talrijk, sectoraal (gildes, V.O.C., 
waterschappen) en geografisch (Hanzesteden, boerencoöperaties). 
Polderen is misschien wel ’s lands meest fundamentele bezigheid.



Troef
FINWARE

coulant financieel beleid 
en particulier kapitaal



Finware  Het coulante financiële beleid maakt Nederland 
aantrekkelijk voor (internationale) ondernemingen; een soepel 
belastingregime, subsidies en participatie van de overheid in PPS-con-
structies.Van oudsher wordt particulier kapitaal ingezet bij ruimtelijke 
ontwikkeling. Particulieren en ondernemers zien ‘brood’ in 
investeringsprojecten. Pragmatische overwegingen worden wel 
gecombineerd met ideële motieven, zoals goede huisvesting voor 
werknemers, risicospreiding en toegang tot (start)kapitaal. 
De voorbeelden zijn divers; droogmakerijen, buitenplaatsenzones en 
woningbouwprojecten, zoals hofjes of company towns.


