
Jaarboek De Aardrijkskunde 2017 89

La ‘Métropole du Grand Paris’
Etienne Van Hecke
Afdeling Geografie, KULeuven

Korte inhoud 
De Parijse agglomeratie was tot nu toe samengesteld uit tal 
van administratieve entiteiten. De stad Parijs telt maar 2 
miljoen inwoners, de agglomeratie telt er 10 miljoen. Parijs 
geniet wel van een grote bekendheid omwille haar hoofd-
stedelijke rol en haar concentratie van cultuur en de luxe-
industrie, maar in feite is ze de minst globale stad van de 
grote globale steden. Daarenboven heerst er in Frankrijk het 
gevoel van een negatieve evolutie. Er zijn in de Parijse ag-
glomeratie heel wat potentialiteiten aanwezig, maar deze 
zijn versnipperd binnen de ‘grijze massa’ van een grote ban-
lieue die niet altijd de beste reputatie geniet. Het idee leefde 
al lang maar het is pas in 2008 dat de toenmalige president 
Sarkozy het project doordrukte. Sinds 2016 is la ‘Métropole 
du Grand Paris’ met ca. 7,5 miljoen inwoners een realiteit. 
Met een overkoepelend beleid, een enorme mobiliteitsinves-
tering in een groot metronet, het op de kaart brengen van 
clusters, van territoriale specialiteiten, o.a. in de nieuwe 
technologieën, hoopt la Métropole du Grand Paris komaf 
te maken met de stagnerende evolutie van de Franse Hoofd-
stad. De banlieue moet een revival meemaken, bij de stad 
horen, en er samen mee één grote stad worden.

1	 hoe	het	groeIde

In de 18de eeuw reikte de stad Parijs tot aan de omwalling 
van de ‘Fermiers Généraux’ (1784), de huidige ‘boule-
vards’. Tussen deze en de huidige périphérique was er nog 
een landelijk gebied met kleine dorpen. De 19de eeuw zou 
een grote verandering brengen. Door de industrialisatie 
groeide de verstedelijking tot een eind buiten de versterkte 
omheining van 1840-45, enkele honderden meters binnen 
de huidige périphérique. In het vlakke gebied aan de noor-
delijke rand (in het bijzonder Saint-Denis en omgeving) en 
langs de Seine groeide in snel tempo een stedelijk weef-
sel, mengeling van industrie en (arbeiders)woningen. Op 
het einde van de 18de eeuw woonde zowat een half miljoen 
mensen binnen de huidige périphérique, aan de vooravond 
van de 1ste wereldoorlog zowat 3 miljoen inwoners. De aan-
leg van het spoorwegnet liet de verdere verstedelijking van 
de ‘banlieue’ toe met bevolkingsconcentraties rond de sta-
tions. Tussen beide wereldoorlogen wordt de resterende 
ruimte verder opgevuld met voornamelijk individuele wo-
ningbouw. Na de wereldoorlog groeit de agglomeratie ver-
der met hoogbouw van sociale woningbouw, individuele 
woningen, de ‘pôles restructurateurs’ en de ‘Villes nouvel-
les’. Hierdoor is meer dan : van de bevolking van de ag-
glomeratie buiten de stad Parijs woonachtig. Ook een aan-

tal economische activiteiten (meer en meer uit de tertiaire 
sector) vestigden zich buiten de stad. 

De ruimtelijke ordeningsplannen van de regio Ile-de-Fran-
ce hebben in de 2de helft van de 20ste eeuw enige geordende 
structuur nagestreefd maar waren juridisch/beleidsmatig 
niet machtig genoeg om deze grootstedelijke ontwikkeling 
in goede banen te leiden. Door de grote –chaotische- groei 
buiten de stad, nam het aantal verplaatsingen in het bijzon-
der voor wonen en werken beduidend toe: ze waren niet 
meer uitsluitend naar de centrale stad gericht maar ook in 
alle richtingen binnen de agglomeratie. Het beleid hoorde 
toe aan de vele individuele gemeenten.

Het plan voor de ruimtelijke ordening voor de regio van 
1964 onder de leiding van Paul Delouvrier was het meest 
ingrijpende plan waarbij belangrijke nieuwe structuren 
werden vastgelegd: vijf ‘villes nouvelles’, een tiental ‘pôles 
restructurateurs’, snelle metrolijnen (de RER) en een grote 
wegenaanleg (o.a. A86). Er volgden nog globale plannen 
–die al of niet politiek werden aangestuurd of gedwars-
boomd- maar het waren vooral plannen van ‘Ordening’ ter-
wijl Parijs om zich als wereldstad te ontplooien nood had 
aan ‘Ontwikkeling’. 

Behalve deze problemen van de Ruimtelijke Ordenings-
plannen is de visie rond een groter Parijs gelinkt aan de 
politieke visies, aan conflicten tussen Rechts en Links en 
ook aan een machtsstrijd binnen het ruimtelijk opgesplits-
te territorium, niet alleen tussen de stad Parijs en haar om-
geving maar ook tussen de Staat en de Regio, ook tussen 
de RATP (beheerder van het metronet) en de SNCF (be-
heerder van het spoorwegnet) waarin de overheid ook mee 
het beleid uitstippelt…. De Staat vond de Parijse kwestie 
veel te belangrijk om de ruimtelijke ordeningsplannen over 
te laten aan de lokale politiek! Het zou maar in 1995 zijn 
dat deze competentie overgeheveld wordt naar de Regio. 
Frankrijk heeft in de geschiedenis altijd een centralistisch 
beleid gevoerd. Koningen en in recentere perioden Presi-
denten hebben zich erg gemoeid met de stad Parijs, en dit 
is meestal in positieve zin geweest. Ze hebben Parijs vaak 
als ‘hun territorium’ behandeld. De Staat heeft de stad Pa-
rijs mooi gemaakt. Op het einde van de 20ste eeuw wordt 
het stopzetten van hoogbouw in Parijs uitgevaardigd door 
president Giscard d’Estaing die ook aan de basis ligt van 
het Orsay Museum; aan president Mitterand dankt Parijs 
de Grande Bibliothèque, de Arche van La Défense, l’Opéra 
La Bastille, het nieuwe Louvre. 
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Het idee van een groter Parijs is in feite oorspronkelijk 
een idee van Links (reeds van het begin van de 20ste eeuw). 
Mitterand had grootse plannen om de banlieue te betrek-
ken in de ontwikkeling van Parijs. Het is dan ook een grote 
verrassing als Nicolas Sarkozy in mei 2007 onverwachts 
het idee van le ‘Grand Paris’ lanceert en ervan echt een be-
leidsdoelstelling van maakt. Politieke ommekeer of eerder 
handig politiek spel? In maart 2008 wordt een Staatssecre-
taris aangesteld ‘Chargé du développement de la Région 
Capitale’ en een ‘Mission du Grand Paris’ gecreëerd. De 
naam van Christian Blanc (voormalige prefect en minister 
maar vooral een man met ‘visie’) is als leider van die opera-
tie nauw verbonden aan het tot stand komen van dit groots 
project. In de herfst 2009 wordt de wet over de Grand Paris 
voorgesteld. Deze wordt in juni 2010 goedgekeurd. Hierbij 
wordt ook de ‘Société du Grand Paris’ opgericht, die het 
project van een uitgebreid metronet moet realiseren in de 
Parijse banlieue, samen met een stedelijke ontwikkeling 
aansluitend bij de stations. De daar op volgende jaren gre-
pen heel wat discussies plaats tussen politieke partijen en 
de betrokken territoria. De uiteindelijke wet werd gestemd 
op 27.1.2014 en de ‘Métropole du Grand Paris’ werd hier-
door op 1.1.2016 een realiteit. 

De schaalvergroting had een dubbel doel maar waarbij het 
tweede het eerste moest ondersteunen. Het eerste is de 
stad Parijs mondiaal beter op de kaart te plaatsen en het 
tweede moet dit eerste doel ondersteunen door de grote 
stad beter te doen functioneren, specifiek met de aanleg 
van een modern metronet. De ambitie is Parijs beter te la-
ten aansluiten bij de groep van de drie grote wereldsteden 
New York, Londen en Tokyo. Parijs is niet alleen de zwakste 
van die vier steden maar vertoont ook sinds enkele tiental-
len jaren een stagnering voor wat betreft twee belangrijke 
sleutelsectoren voor een wereldstad: de financiële sector en 
de brede sector van de nieuwe technologieën. Parijs heeft 
als hoofdstad van Frankrijk, omwille van haar culturele 
rijkdom, haar luxe-activiteiten een wereldbekendheid. Pa-
rijs heeft hierdoor een specifieke uitstraling maar scoort 
veel zwakker als men de stad bekijkt in het licht van de glo-
balisering. Men hoopt door deze schaalvergroting en een 
complete herziening van de functionering ervan de uitstra-
ling van Parijs een boost te geven. Dit is de ambitie van de 
‘Métropole du Grand Paris’ 

2	 de	métropole	du	grand	parIs

Binnen de administratieve organisatie is de Parijse regio, 
een van de 21 regio’s in 1956 tot stand gekomen (en bij 
de recente vermindering van het aantal regio’s ongewijzigd 
behouden), bestond toen uit drie departementen:  Seine, 
Seine-et-Oise en Seine-et-Marne. In 1964 greep een reor-
ganisatie plaats met een herverdeling in 8 departementen: 
het departement Seine-et-Marne wordt bewaard, de andere 
die samen de ‘Grande Couronne’ vormen zijn: Essone, Val 
d’Oise en Yvelines. Hauts-de Seine, Seine-Saint-Denis en 

Val-de Marne vormen de ‘Petite Couronne’ rond het cen-
trale departement: Paris. Vanaf 1976 wordt de naam Ile-de-
France aan de regio gegeven. 

Binnen de departementen waren er enkele honderden ge-
meenten. Deze bestaan nog maar sinds 1999 geldt de wet 
‘Chevènement’ die de gemeentelijke samenwerking moge-
lijk maakt en aanmoedigt. Hieruit ontstaan de ‘Commu-
nautés de communes’ en in het bijzonder de ‘Communau-
tés d’agglomération’ of de ‘Communauté urbaine’ indien 
de administratieve eenheid in een stedelijke agglomeratie 
respectievelijk in een stad ligt. In zulke samenwerking 
worden door de gemeenten bevoegdheden overgedragen 
aan de Communauté d’agglomération of de Communauté 
urbaine die beheerd wordt door de ‘Conseil communau-
taire’. Gemeenten zijn nog steeds een realiteit als kleinste 
administratieve entiteit:   ofwel zijn ze zelfstandig, ofwel 
hebben ze zich geëngageerd in een gemeentelijke samen-
werking (Communauté) waaraan ze bepaalde bevoegdhe-
den hebben overgedragen. 

Naast de administratieve grenzen zijn er nog twee begren-
zingen gehanteerd door het INSEE (het Franse Instituut 
voor de Statistiek). Deze zijn eerder geografisch, nl. de 
‘Unité urbaine’ of ’Agglomération’ en de ‘Aire urbaine’ 
(Fig.1). De eerste komt overeen met een begrenzing van de 
bebouwing, dus een ‘morfologische’ afbakening. De twee-
de steunt op belangrijke pendelfluxen naar de agglomera-
tie. Waar de eerste overeenkomt met de agglomeratie in de 
afbakening van de Belgische stadsgewesten, is de tweede te 
vergelijken met de forensenwoonzone.

Figuur 1 Unité et Aire urbaine (bron: INSEE)
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In het groeiproces werd ‘Le Grand Paris’ als naam gehan-
teerd. Nu is de officiële naam ‘Métropole du Grand Paris’. 
De Métropole du Grand Paris is ingegaan op 1 januari 2016 
als gevolg van de wet van 27.1.2014 die de modernisering 
van de ruimtelijke publieke actie en de ondersteuning van 
metropolen (MAPTAM) op het oog heeft en verder onder-
steund door de wet van 7.8.2015 die de nieuwe ruimtelijke 
indeling van Frankrijk bepaalt (NOTRe).

Het territorium van de Métropole du Grand Paris (MGP) 
groepeert Parijs, de 123 gemeenten van de drie departe-
menten van de Petite Couronne (Hauts de Seine, Seine 
Saint-Denis en Val de Marne) en nog 7 aangrenzende ge-
meenten van departementen van de Grande Couronne. 
Deze 7 gemeenten maken deel uit van een communauté 
d’agglomération die gedeeltelijk in de Petite Couronne 
valt en voor een deel in de Grande Couronne. Alles samen 
zowat 7,5 miljoen inwoners. Er is een dubbel niveau van 
intercommunaliteit:  de Métropole du Grand Paris is een 
openbare instelling van intergemeentelijke samenwerking 
(EPCI:  établissement public de coopération intercommu-
nale) met eigen statuut en fiscaliteit, is het strategisch ni-
veau dat de overheidspolitiek zal uitwerken. Maar de Mé-
tropole werkt ook samen met openbare instellingen met 
een ruimtelijk karakter, nl. de ‘Territoires’ (EPT: établisse-
ments publics territoriaux). Deze EPT zijn nieuw in het Pa-
rijse landschap en vormen het eindpunt van de intercom-
munale samenwerking in de Petite Couronne door naast 
de vroegere communautés d’agglomération de nog 41 over-
blijvende afzonderlijke gemeenten op te nemen (Fig.2). De 
MGP is aldus samengesteld uit Parijs en 11 territoria van 
minstens 300.000 inwoners. Bedoeling is om de specifie-
ke kenmerken van elk territorium verder uit te bouwen en 
een intermediair niveau te creëren tussen de Grand Paris, 
intercommunalen en gemeenten. 

Met de ‘Métropole du Grand Paris’ komen er dus in de Ile-
de-France nog twee grenzen bij, nl. die van de Métropole 
du Grand Paris zelf dat voor de werking ervan opgedeeld 
wordt in 12 ‘Territoires’ zelf samengesteld uit gemeenten 
en/of Communautés d’agglomération. Noteer dat de MGP 
dus helemaal binnen de geografische agglomération of 
unité urbaine valt, of omgekeerd dat een deel van de geo-
grafische agglomeratie buiten de MGP valt en dat de ‘Villes 
nouvelles’ niet of slechts gedeeltelijk in de MGP liggen. 

De instelling MGP wordt beheerd door een ‘Bureau’ sa-
mengesteld uit een voorzitter en 20 vice-voorzitters. De 
Raad is samengesteld uit 209 leden. De 131 gemeenten 
zijn allen vertegenwoordigd door minstens één afge-
vaardigde. De stad Parijs die ongeveer één derde van het 
aantal inwoners telt, heeft 62 afgevaardigden. Hiernaast 
zijn er thematische commissies die de grote pijlers weer-
spiegelen: financies, het metropool-project, economische 
ontwikkeling en attractiviteit, duurzame ontwikkeling en 
milieu, wonen.

Voor een efficiënt beleid worden bevoegdheden van de 
gemeenten of de Communautés d’agglomération overge-
dragen naar de Métropole du Grand Paris (EPCI). Dit be-
tekent dat belangrijke bevoegdheden van de individuele 
Communautés d’agglomération hen ontnomen worden 
en dus overgedragen worden naar de MGP. Vier verplichte 
bevoegdheden worden tussen 2016 en 2018 overgedragen. 
Het gaat over:

• De economische, sociale en culturele ontwikkeling. De 
metropool is bevoegd voor het bouwen en beheer van 
grote culturele en sportieve infrastructuren van natio-
naal of internationaal niveau; oprichten en beheer van 
bedrijfsterreinen, haven- en luchthavenzones; initiatie-
ven van economische ontwikkeling; medewerking aan 
de voorbereiding van kandidaturen voor de deelname 
aan grote internationale culturele, artistieke, sportieve 
evenementen. 

• De ruimtelijke ordening van de metropool; de MGP zal 
daartoe een ‘Schéma de Cohérence Territoriale’ opstellen 
(zoals alle Communautés d’agglomération) naast meer 
concrete realisaties zoals stadsrenovatieprojecten, acties 
voorzien voor de valorisatie van het natuurlijk en land-
schappelijk erfgoed, de aanleg van een grondreserve.

• Het uitwerken van een plan voor het MGP inzake het 
woonbeleid; de coördinatie van acties inzake het sociaal 
woonbeleid, het renovatiebeleid,….

• Het milieubeleid met o.a. de uitwerking van een plan 
klimaat-lucht-energie en van een netwerk voor de ener-
gieverdeling over het territorium; acties inzake luchtver-
vuiling; beheer van de waterproblematiek met de eraan 
verbonden overstromingsrisico’s. 

Het tweede niveau intercommunaliteit, de ‘Etablissements 
publics territoriaux’ (EPT), deels gevoed door economische 
fiscaliteit, zal o.a. de hierboven genoemde publieke politie-
ken in uitvoering brengen en beheren. Er is dus een inter-
actie en hiervoor zijn de afgevaardigden door de gemeen-
ten aangeduid om in de raad van de MGP te zetelen ook 
aanwezig in de Territoria (EPT). Zo hebben de EPT ook de 
opdracht om een lokaal stedenbouwkundig plan (PLU) uit 
te werken, alsook een energieplan,…in navolging van het 
algemeen plan voor MGP. Daarenboven zijn ze o.a. verant-
woordelijk voor de afvalverwerking, de groene ruimte, func-
ties die overgenomen zijn van de traditionele communautés 
d’agglomération. De Raad van de stad Parijs staat gelijk met 
de Raden van de andere 11 EPT. De overdracht van de finan-
ciële middelen van de gemeenten naar de intercommunale 
structuren zal bijdragen tot een zekere herverdeling van de 
middelen en bijdragen tot het reduceren van de tegenstel-
lingen binnen de agglomeratie. De financiële middelen van 
de gemeenten hangen immers af van de ongelijke ruimte-
lijke verdeling van economische activiteiten. 

Om nog een stap verder te gaan naar concrete realisaties 
toe werd nog een bijkomend ruimtelijk instrument in het 
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leven geroepen: de ‘Contrats de développement territori-
al’(CDT). Deze tool beoogt de ambitie van het project van 
GMP ruimtelijk uit te werken op vlak van stedenbouw, 
transport, verplaatsingen, strijd tegen de sociale uitslui-
ting, economische, sportieve en culturele ontwikkeling, 
bescherming van de landbouw- en bosgebieden en de 
landschappen. Inzake huisvesting heeft de wet op Grand 
Paris voorzien in de bouw van 70.000 nieuwe woningen 
per jaar. Ook deze taak zal via CDT’s plaats grijpen. De 
CDT’s brengen de economische, stedelijke en sociale ont-
wikkeling in praktijk, in het bijzonder deze bediend door 
het openbaar vervoersnet van de MGP. De CDT’s moeten 
in principe bepalen hoeveel (sociale) woningen er moeten 
gebouwd worden, waar eventueel de zones met een econo-
mische functie moeten komen, welke instantie het recht op 
voorkoop heeft, de budgettering en timing van het geheel. 

De CDT’s worden afgesproken tussen de Staat en de lokale 
besturen. Er zijn op dit ogenblik 21 CDT’s geconcretiseerd. 
157 gemeenten zijn er bij betrokken; tal van de voorziene 
metrostations zijn er ook reeds bij betrokken. 

3	 le	grand	parIs	express

Een van de pijlers van de Métropole du Grand Paris is het 
performanter maken van de mobiliteit in heel dat gebied 
rond de stad Parijs. Omwille van de vrij chaotische in-
planting van economische activiteiten in de agglomeratie 
evenals door een niet geleide groei van de woningmarkt 
ontstonden mobiliteitsfluxen niet alleen centripetaal, maar 
ook tussen plaatsen in de agglomeratie. Het metronet 
wordt merkelijk uitgebreid: het gaat niet alleen over het 

Figuur 2 De Métropole du Grand Paris en de Etablissements publics territoriaux (Bron: IAU)
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verlengen van bestaande metrolijnen die nu niet ver buiten 
de stad Parijs gaan maar ook met de aanleg van lijnen die 
plaatsen binnen in de agglomeratie (de zogenaamde‘ban-
lieue’) verbinden. Belangrijke polen zoals de luchthavens, 
spoorwegstations, La Défense , verkrijgen een hoge bereik-
baarheid. 

Dat project heet ‘Grand Paris Express’, voorziet de aanleg 
van 200km aan verlengingen en nieuwe lijnen; 68 nieuwe 
stations (Fig.3); 90% van de bewoners zullen op minder 
dan 2km wonen van een station. De werken zijn aangevan-
gen in 2015 en de in gebruik name is gespreid over de pe-
riode 2022-2030. De ruggengraat wordt gevormd door lijn 
15, dat grotendeels concentrisch loopt met de périphérique 
maar vooral op grotere afstand naar het oosten toe. Hier-
door zullen de dichtbebouwde kernen ontlast worden, is er 
een aansluiting met 5 RER-lijnen en de metrolijn 14. Deze 

lijnen lopen o.a. door Nanterre, La Défense, Saint-Denis-
Pleyel. De Grand Paris Express lijn is voor een groot deel 
ondergronds en sterk geautomatiseerd en snel (100km/
uur). Dank zij dit geïntegreerd net en de hoge snelheid zul-
len de verplaatsingen minder tijdrovend zijn. Belangrijk is 
ook de lijn die de Plaine Saint Denis verbindt via Saint-De-
nis Pleyel met de pool/luchthaven van Le Bourget en ver-
der naar de luchthaven van Charles-de-Gaulle. Interessant 
is ook de uitbreiding van de huidige lijn 14 die Parijs onge-
veer Noord-Zuid zal doorkruisen van Saint-Denis-Pleyel in 
het noorden tot de luchthaven van Orly in het zuiden. Ten 
slotte is er ook de uitbreiding in het zuidwesten die de zone 
Versailles en de pool Massy-Palaiseau (zie verder in het ar-
tikel) zal bedienen. De financiële investering is uiteraard 
zeer groot, nl. 23 miljard Euro. 

Figuur 3 De Grand Paris Express (Bron: Société du Grand Paris)
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Het tot stand brengen van de ‘Grand Paris Express’ is de 
opdracht van de ‘Société du Grand Paris’ een openbare 
instelling gecreëerd door de Staat. Maar de aanleg van de 
metro beperkt zich niet tot een technische aangelegenheid. 
De aanleg moet gezien worden in een perspectief van ste-
delijke ontwikkeling en van betere connectiviteit tussen de 
stedelijke onderdelen. Daarom wil de Société du Grand Pa-
ris aan de aanleg werken van le ‘Grand Paris du futur’, een 
wereldstad ten dienste van alle bewoners. 

Veel stations zullen architecturaal opvallen. Men wenst 
hierdoor een beeld van centraliteit te creëren: de stations-
buurten zullen dank zij speciale programma’s een ontwik-
keling kennen zowel wat betreft economische activiteiten 
als renovatie van de woningmarkt. Men wenst ook een aan-
tal basisvoorzieningen alsook ontspanning en kunstactivi-
teiten aan te trekken bij die stations met de bedoeling er de 
‘stedelijkheid’ te ontwikkelen. In een straal van 800m rond 
de stations zullen ongeveer 1,6 miljoen inwoners wonen. 
Er is een heel systeem van voorkoop van vastgoed om ont-
wikkelingsprojecten rond de stations mogelijk te maken. 
Deze ontwikkeling grijpt plaats door de Société du Grand 
Paris in samenspraak met de betrokken gemeente en wor-
den binnen CDT’s gerealiseerd.

4	terrItorIa	met	een	IdentIteIt	creëren

Parijs heeft ten opzichte van andere wereldsteden een 
imago van een zekere achterstand, in het bijzonder wat be-
treft de nieuwe technologieën (C.Blanc, 2015). Door de op-
splitsing van de agglomeratie in de stad Parijs en de ‘rest’ 
krijgen de innoverende bedrijven en activiteiten verspreid 
over de agglomeratie niet het imago waarop ze soms recht 
hebben. Ze zitten in een ‘grijze massa’. De groei van de 
stad Parijs naar de Métropole du Grand Paris is een groei 
van 2 naar 7,5 miljoen inwoners, van 10.000 naar 90.000 
ha. Immers, die agglomeratie omvat tal van gemeenten 
die weinig aanspreken en die nochtans even groot zijn als 
regionale Franse steden. Boulogne-Billancourt (107.000), 
Montreuil (91.000), Argenteuil (95.000) tegenover regio-
nale steden Pau (80.000 inw.), Nancy (107.000)….Het ver-
schil is dat deze gemeenten gegroeid zijn in functie van 
Parijs en zelf geen uitstraling hebben zoals een regionale 
stad die nochtans niet meer inwoners telt. 

Het doel van de MGP en de Société du Grand Paris is ter-
ritoria te creëren die een identiteit hebben, die met een be-
paalde specialisatie of functie kunnen benoemd worden, 
die door concentratie en synergiën tussen de bedrijven 
beter functioneren en bekendheid verwerven. De realisatie 
hiervan grijpt plaats via de hoger genoemde ‘Contrats de 
développement territorial’ (CDT). In die gebieden vinden 
ook projecten een plaats. In de grootse marketing van de 
Grand Paris is er een algemene oproep geweest naar alle 
geledingen van de maatschappij en naar alle activiteitsec-
toren om innoverende initiatieven en projecten (op econo-

misch, sociaal, artistiek vlak, milieu….) voor te stellen en 
dit in context van stedelijke mutaties en technologische 
evoluties onder het motto ‘Inventons la Métropole’. Deze 
projecten worden gedragen door territoriale collectivitei-
ten (bv. gemeenten, intercommunale) of private actoren. 
Na een selectie worden deze gesubsidieerd en de realisatie 
grijpt ook plaats via de CDT en hebben dus een ruimtelijke 
identiteit.

We geven hierna een overzicht van enkele belangrijke terri-
toria waaraan men een zekere identiteit wil geven. Meestal 
vertrekken die territoria uit de actuele aanwezigheid van 
een economische activiteit, belangrijke intellectuele of we-
tenschappelijke instellingen. Men wenst nieuwe investe-
ringen van eenzelfde aard aan te trekken om er een cluster 
met een welbepaalde identiteit uit te bouwen. Zoals hierna 
blijkt zijn sommige clusters reeds behoorlijk uitgebouwd, 
eventueel met tekortkomingen, om nu al op de globale scè-
ne een belangrijke plaats te bekleden. In andere gevallen 
gaat het eerder om potentialiteiten naar voor te schuiven 
die zouden kunnen uitgewerkt worden om aan dat territo-
rium een internationale imago te geven. Door deze (onvol-
ledige) opsomming worden enkele belangrijke functionele 
polen van de Parijse agglomeratie aangehaald (Fig.4).

De Stad Parijs is het belangrijkste territorium:  het is de 
belangrijkste beslissingspool van Frankrijk. Hiernaast is 
Parijs intra muros gelinkt aan de luxe-industrie, cultuur, 
toerisme, en hierdoor aan een belangrijke horecafunctie. 
Dit territorium draagt ook merkelijk bij tot de R&D activi-
teiten van de Regio, zowel via de universiteiten als de pri-
vébedrijven. Als centrum van een wereldmetropool zouden 
deze activiteiten verder moeten ontwikkeld worden. 

La Défense, ontstaan als decentralisatie van de Zakenwijk 
van het centrum van Parijs, is stilaan uitgegroeid tot de be-
langrijkste Parijse cluster voor wat betreft de concentratie 
van hoofdzetels van grote ondernemingen, met uitlopers 
in de naburige gemeenten van Rueil-Malmaison tot Colom-
bes. Samen is dit ongeveer goed voor een tewerkstelling 
van 150.000 werknemers in de private sector, in de meer-
derheid hoogopgeleiden. Toch zijn er nog zwakke punten, 
in het bijzonder de relatief te geringe aanwezigheid van 
diensten aan ondernemingen met een hoge toegevoeg-
de waarde, in het bijzonder in de informatica, financiële 
know how, research and development, vastgoed. Londen 
heeft in die sectoren veel meer internationale hoofdzetels 
aangetrokken. Een vlotte verbinding met de luchthavens 
moet er eindelijk komen met de aansluiting tot de Grand 
Paris Express. Er zijn universiteiten en hogescholen aan-
wezig maar hun studieaanbod en research zouden meer 
in de richting van de noden van de tewerkstelling van het 
internationaal zakencentrum moeten gericht worden. La 
Défense is niet alleen aan het uitbreiden naar Nanterre toe 
maar ook heel wat kantoorgebouwen in de kern krijgen een 
facelift of worden door nieuwe vervangen (sommige zijn 
ondertussen 40 jaar oud, tijd voor een actuele architectuur 
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en moderne kantoren). Er is ook diversificatie aan de gang 
om de pool een meer stedelijk karakter te geven, o.a. met 
de bouw van de U Arena, een enorme evenementenzaal, de 
uitwerking van een ‘Coeur de quartier’ bij het multimodale 
metrostation van Nanterre-Université. 

Een wereldstad is een knooppunt ten opzichte van de rest 
van de wereld. Daarom spelen de luchthavens een grote rol. 
Roissy-Charles-de-Gaulle moet hierdoor tot een belangrijk 
territorium uitgroeien. Het is nu de belangrijkste luchtha-
ven voor vrachtvervoer. Gelinkt aan de luchthaven is Ville-
pinte, opvolger van de historische wereldtentoonstellingen. 
De ‘Parc des expositions van Villepinte’ strekt zich over 
200.000 m2 en telt ongeveer 2 miljoen bezoekers per jaar. 
De economische weerslag (rechtstreeks en onrechtstreeks) 
van de pool van Roissy is goed voor 2% van het BBP van 
Frankrijk, en is met 250.000 werknemers niet alleen een 
zeer belangrijke tewerkstellingspool maar kent ook een be-
langrijke groei. Talrijke projecten starten in die pool. Het 
grootste negatieve aspect zijn de verbindingen via de weg 
en het openbaar vervoer met de beslissingspolen van de 
centrale stad en La Défense. De ‘Grand Paris Express’ zal 
deze situatie merkelijk verbeteren, hetgeen ook voor Vil-
lepinte een noodzaak is, in het bijzonder qua verbindingen 
met hotels. Het territorium is ook belast met versnippe-
rende infrastructuren en met zones waar de vestiging van 
economische activiteiten niet toegelaten is omwille van 
lawaaioverlast. Nochtans merkt men in Londen en Frank-
furt bv. de ontwikkeling van zakenwijken in de onmiddel-
lijke omgeving van de luchthaven. Men merkt in de regio 
een gebrek aan coherentie voor een efficiënte ruimtelijke 
ordening, hetgeen nochtans een dringende economische 
aangelegenheid is gelet op de internationale concurrentie.

Le Bourget is een grote naam in de luchtvaart, niet alleen 
omdat Charles Lindbergh er landde in 1927 na zijn vlucht 
vanuit New York, maar sinds 1953 wordt er tweejaarlijks een 
internationale beurs gehouden voor luchtvaart en geniet 
deze naam van een grote bekendheid in de sector. Noch-
tans moet Le Bourget zich nog verder uitbouwen als cluster 
van de luchtvaart. Er zijn reeds positieve evoluties zoals de 
verhuis van ‘Airbus Helikopters’ om er een fabriek te bou-
wen voor de productie van helikopterwieken. Hiernaast is 
de bouw voorzien van een onderzoekscentrum van de Air-
busgroep. Het is ook internationaal gekend als luchthaven 
voor privévluchten uit de zakenwereld en omwille van de 
ligging tussen Roissy-Charles-de-Gaulle en de stad Parijs 
evenals de aangrenzende pool van La Plaine-Saint-Denis. 
Maar die ligging heeft ook grote nadelen, nl. de hele omge-
ving beantwoordt aan een concentratie van gemeenten met 
sociale woningbouw en de aanwezigheid van lagere soci-
ale klassen. Er zijn geen prestigieuze kantoorgebouwen,…
Kortom, een omgeving die niet beantwoordt aan hetgeen 
men internationaal van een excellentiepool verwacht. 

La Plaine Saint Denis, cluster van de creatieve activiteiten. 
La Plaine Saint Denis was destijds het industrieel zwaarte-

punt van de zware industrie. Sinds de jaren 1990 greep een 
volledige transformatie plaats. Nieuwe bedrijfsgebouwen, 
woongebouwen en onderwijsfuncties (o.a. de wetenschap-
pelijk onderzoekcampus Condorcet) werden uitgebouwd. 
De aanwezigheid van grote (en goedkope) stalpelhuizen ge-
linkt aan de activiteiten uit het verleden trokken nieuwe ac-
tiviteiten aan: de volumes waren geschikt voor studio’s van 
de filmindustrie en de televisie. Snel ontwikkelden zich al-
lerlei activiteiten van deze sector. Op de site van Pleyel is 
de ‘Cité européenne du cinema Luc Besson’ met studio’s, 
auditoria, werkelijk een zwaartepunt van de sector. Ook het 
onderwijs in die zone aanwezig ontwikkelde vormingen 
rond deze specialisaties: foto en film, multimedia, infor-
maticatechnologie aangepast aan beeldcreatie,….Men vindt 
er ook de ‘Academie des Arts du cirque Fratellini’. De ont-
wikkeling van het vastgoed alsook de aantrekkelijke prijzen 
ervan bieden positieve ontwikkelingskansen. 

Coeur d’Orly beantwoordt aan de ontwikkeling van een 
Eco-zakenwijk aansluitend bij de luchthaven van Orly. Een 
moderne luchthaven mag niet langer monofunctioneel 
zijn maar een erbij aansluitende zakenwijk met vergader-
mogelijkheden en dienstverlening is een noodzaak ge-
worden. Kantoren, een congrescentrum, hotels, een klein 
shoppingcenter worden er gebouwd. Dit ontbreekt nog op 
dit ogenblik bij Roissy. 

Saclay is geroepen om een wetenschappelijke en technolo-
gische cluster te worden op wereldvlak. In dat territorium 
zijn sinds de jaren ‘1950 verschillende onderzoekscen-
tra gevestigd en in het bijzonder het Studiecentrum voor 
kernenergie. Het gaat om spitsonderzoek in het domein 
van verschillende wetenschappen en uiteenlopende tech-
nologische richtingen. Wat een motor zou kunnen zijn 
voor heel Frankrijk is op dit ogenblik nog te veel een geheel 
van losse onderdelen en de dynamiek is nog onvoldoende 
uitgebouwd. Er zijn ook weinig innoverende bedrijven ge-
vestigd vergeleken met het aantal onderzoekers. Dit kan 
ten dele verklaard worden door de ruimtelijke structuur 
die synergie tussen de verschillende actoren niet in de 
hand werkt. Het gebied heeft een straal van 10km2  met 
dus een uitgesproken versnippering en daarenboven een 
slechte bereikbaarheid vanuit Parijs en Roissy-Charles-
de-Gaulle. Maar de evolutie is positief: het is toch al een 
belangrijke cluster met 25.000 ondernemingen, 180.000 
werknemers, 600 start-ups, een groot wetenschappelijk 
potentieel; er zijn verschillende vastgoedprojecten om een 
Campus uit te bouwen; er kwam ook een universiteit Pa-
ris-Saclay, eigenlijk in de eerste plaats een overkoepelende 
naam om onderwijsinrichtingen, laboratoria onder één 
koepel samen te brengen. Daarenboven dragen de Com-
munauté d’agglomération, de universiteit en de Etablis-
sement public d’aménagement (EPAPS) een zelfde label 
‘Paris-Saclay’, een stap naar een unieke imago. De Grand 
Paris Express moet niet alleen de interne mobiliteit verbe-
teren maar ook die met andere clusters zoals die van de 
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Vallei van de biotechnologie en medische wetenschappen 
tussen het zuiden van Parijs en Evry . 

Van het Zuiden van Parijs tot Evry, met inbegrip van de val-
lei van de Bièvre: vallei van de biotechnologie en medische 
wetenschappen. Uiteraard hoort deze sector tot de spits van 
de toekomst. De Ile de France concentreert zowat de helft 
van de Franse research in die domeinen. Het creëren van 
een CDT gewijd aan de biotechnologie en de gezondheids-
industrie vertrekt van de aanwezigheid van de biocluster 
‘Cancer Campus’ in Villejuif. Het plan is een CDT rond dit 
thema uit te bouwen over een grotere zone in dat gebied. 
Het gebrek aan zichtbaarheid en aan samenwerking tus-
sen de actoren, een te zwakke economische valorisatie van 
de research, het gebrek aan ondersteunende infrastructuur 
en de slechte bereikbaarheid, zijn allemaal factoren waar-
aan moet gewerkt worden voor de verdere ontwikkeling 
van deze cluster. Maar het aansluiten bij de cluster Villejuif 
die wel van een internationale zichtbaarheid geniet, is een 
pluspunt. Het tot stand brengen van ‘Campus Grand Parc’ 
beoogt de aanleg van een groot bedrijvenpark, de bouw van 
een onderwijscentrum, voorzieningen en handel en wonin-
gen. Dus een echte stedelijke gediversifieerde pool, meer 
dan een monofunctionele bedrijven- en wetenschapspark. 
Dit allemaal in de nabijheid van het nieuwe metrostation 
van Villejuif-Gustave-Roussy. 

Noisy-Cité Descartes, cluster van de duurzame stad. Grote 
steden zijn de motoren van de globalisering. De groeiende 
verstedelijking vereist de nodige aandacht voor milieupro-
blemen. Nieuwe technologieën spelen hier een belangrij-
ke rol (bouwmaterialen, energiebesparing en alternatieve 
energie, recyclage van afval,…). Ten oosten van Parijs heeft 
zich een groot wetenschapspool ontwikkeld rond de Cité 
Descartes (bij Noisy, tussen het bos van Vincennes en 
Marne-la-Vallée): 18 gespecialiseerde hogescholen, talrijke 
onderzoekslaboratoria. De aanwezige diversiteit en samen-
werkingsmogelijkheden bieden alle mogelijkheden om de 
know how te concentreren rond de duurzame stad van de 
toekomst. De geografische omgeving is gunstig (gunstige 
vastgoedprijzen, groene omgeving,…) maar deze pool is 
niet verbonden met het economisch dynamisme van de 
hoofdstad. Er is ook gebrek aan bedrijven die de onder-
zoeksresultaten in toepassing brengen. 

Port Seine Métropole. Het is bijna een halve eeuw geleden 
dat er rond de Seine nog een project is geweest. Door een 
modernisering van de sluizen tussen de haven van Gen-
nevilliers (huidige binnenhaven ten westen van de huidige 
stad) en de kust (tegen 2023) zal de Seine dan 24u op 24u 
voor grotere schepen toegankelijk zijn en zal de capaciteit 
van de stroom merkelijk kunnen verhoogd worden, het-
geen de economie ten goede kan komen. Om de haven van 
Genneviliiers te ontlasten is er een project ‘Port Seine Mé-
tropole’ (een CDT) om een terrein van 100 ha uit te rusten 
te Achères, op de linkeroever van de Seine in het departe-
ment les Yvelines. Dit project zal het ‘duurzaam vervoer’ 

aanwakkeren en een aantal vrachtwagens van de weg hou-
den.

Naast deze grotere territoria zullen ook heel wat stations-
buurten van de Metro Grand Paris Express (zie 3) door hun 
territoriale identiteiten de Métropole ruimtelijk structure-
ren.

Figuur 4 Territoires de Projets

5	 besluIt

‘La Métropole du Grand Paris’, hoewel een oud project, 
is sinds 2008 politiek beslist. Het is uitgeroepen tot een 
groots project dat zou moeten toelaten Parijs een be-
tere plaats te geven in de ranking van de ‘globale steden’ 
(C.Blanc, 2015) Maar het is ook het resultaat van een geo-
politiek spel tussen rechts en links, tussen verschillende 
bestuursniveaus. Het is een ambitieus project omdat het 
om die internationale ambitie waar te maken het ook een 
andere stedelijke structuur wil creëren waarbij het nega-
tieve beeld van de Parijse banlieue wordt weggewerkt door 
ze te integreren in een groot Parijs, door de mobiliteit sterk 
te verbeteren, door veel nieuwe woningen op te trekken, 
door innovatieve research en economische clusters te cre-
eren, door de omgeving van de stations van le Grand Paris 
Express als stedelijke kernen te ontwikkelen. Het is alvast 
een grote marketingoperatie uitgaande van de overheid. 
Dat een aantal sceptisch zijn is normaal: een stadsdeel van 
5 miljoen inwoners kan men niet meteen omvormen: de 
structuur is er, met inbegrip van de grote sociale tegenstel-
lingen die hun stempel drukken op het stedelijk landschap. 
Wel wordt verwacht dat door de intercommunale structuur 
er een zekere fiscale herverdeling optreedt. Op welke ter-
mijn zal de uitbouw van innovatieve clusters Parijs een be-
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tere plaats in de internationale ranking bezorgen? Zal de 
overheid voldoende middelen hebben om dit te realiseren 
en zal men voldoende private investeringen kunnen aan-
trekken om tot een tastbaar resultaat te komen? Maar feit is 
dat binnen de regio Ile-de-France een groot deel van de Pa-
rijse agglomeratie een andere bestuurlijke structuur heeft 
en dat de stad Parijs nu ‘La Métropole du Grand Paris’ is 
geworden, groter in oppervlakte en aantal inwoners. 
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