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Een update van het thema  
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inLeiding

In de meeste scholen wordt in het vierde jaar de industrie 
van de Verenigde Staten behandeld. De studie van dat the-
ma gebeurt in functie van de eindtermen aardrijkskunde 
van de tweede graad:
•	 aan de hand van regionale voorbeelden redenen opnoe-

men die de lokalisatie, de spreiding en de eventuele wij-
zigingen verklaren van industriële activiteiten, ...;

•	 in verband met een economische activiteit in een regio 
het bestaan van stromen van goederen of personen illus-
treren;

•	 op een eenvoudige manier de impact verklaren van de 
technologische evolutie, ... op de kenmerken van de aard-
rijkskundige entiteiten.

De uitwerkingen van dit thema in de lessen aardrijkskunde 
zijn echter soms gebaseerd op informatie die verouderd is 
of de nodige nuanceringen missen. Om een actuelere kijk 
op het thema te bekomen focussen we in bijgaand artikel 
op:
•	 recente wijzigingen inzake technologie en vestigingen 

van de ijzer- en staalindustrie;
•	 de relativering van regionale verschillen tussen de Manu-

facturing Belt en de Sun Belt.

1	 vS,	van	induStriëLe	naar		
dienStenmaatSChappij

1.1	 Desindustrialisatie	inzake	werkgelegenheid

De Verenigde Staten zijn begin 21ste eeuw het prototype van 
land dat evolueerde van een industriële naar een postindus-
triële dienstenmaatschappij. De daling van de tewerkstel-
ling in de verwerkende industrie is opvallend (tabel 1): de 
tewerkstelling in de secundaire sector daalde tussen 1970 
van 26,4% naar 10% in 2010 en de verwerkende industrie 
(manufacturing) binnen de secundaire sector daalde van 
33,1% tot 17,2%. In 1970 waren er nog 25 miljoen jobs en 
in 2010 nog maar 10 miljoen jobs. 

Tabel 2 toont de huidige geringe tewerkstelling en aandeel 
in het BBP van de verwerkende industrie. De verdeling 

van de tewerkstelling over de drie economische sectoren 
(landbouw – industrie – handel en diensten) aan het begin 
van 21ste eeuw, toont het typische beeld van een diensten-
maatschappij, waarbij vooral in de jaren 1990 ingrijpende 
veranderingen optraden met een sterke procentuele ach-
teruitgang van de tewerkstelling in de industrie, terwijl de 
sectoren zoals de persoonlijke dienstverlening, informa-
tica, rechtswezen en beveiliging sterk aangroeiden.

Tabel 1:  Evolutie van het aandeel van de actieve bevolking in de ‘manufac-

turing’, VS, 1950-2010

jaar 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

% 31 28 25 21 16 13 10

Bron: Strauss,B., Federal Reserve Bank Chicago, 2010 ; gebaseerd op Bureau of La-
bor Statistics

Tabel 2: Aandelen van de sectoren in tewerkstelling en BBP

Sector
Tewerkstelling 2009 BBP 2008

x 1 000 % miljard $ %

Landbouw 2 168 1,5 158 1,1

Mijnbouw 707 0,6 325 2,3

Bouwnijverheid 9 702 7,5 582 4,1

Verwerkende 
industrie

14 202 10 1 638 11,5

Diensten 106 223 74,8 9 722 68,2

Openbaar  
bestuur

6 875 4,7 1 840 12,9

Totaal 139 877 100,0 14 265 100,0

Bron: Hanson G., National Bureau of Economic Research, Working Paper, Washing-
ton, 2010

Ter relativering moet wel gesteld dat het absoluut aantal 
werknemers de voorbije 60 jaar nauwelijks wijzigde. Maar 
betekenisvoller is wel dat de productie van de ‘manufac-
turing’ in 2010 meer dan 600% hoger is dan in 1950 en 
dat met ongeveer eenzelfde totaal aantal werknemers. De 
gestegen productiviteit per werknemer was de belangrijkste 
oorzaak van de dalende procentuele tewerkstelling in de ‘ma-
nufacturing’. 
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1.2	 Staalcrisis	treft	de	Manufacturing	Belt

De negatieve evolutie inzake werkgelegenheid was het op-
vallendst in de ijzer- en staalindustrie: het aantal werkne-
mers daalde dramatisch van meer dan 400 000 werkne-
mers in 1970 tot minder dan 100 000 in 2010.

De meeste vestigingen van ijzer- en staalindustrie situeer-
den zich in de traditionele ‘Manufacturing Belt’, het dichtst 
bevolkte oostelijk deel van VS, tussen de Atlantische kust 
en de Grote Meren. Door de sluiting van tientallen staal-
fabrieken en de dramatisch hoge werkloosheid kreeg dit 
gebied door de media in de jaren 1980 het etiket ‘Rust Belt’ 
toebedeeld.

Begin 21ste eeuw heeft de economie van de Manufacturing 
Belt een andere structuur verworven. Ook de staalindus-
trie vertoont er nieuwe kenmerken. De update in dit artikel 
biedt de gelegenheid om kritisch na te gaan of de huidige 
lessen aardrijkskunde een achterhaald beeld van de Manu-
facturing Belt en de staalindustrie bieden. 

2	 nieuwe	kijk	op	de	StaaLinduStrie

2.1	 Heropleving	van	de	binnenlandse	ijzererts-
winning	aan	het	Boven	Meer

In 2010 produceerden de 9 openluchtmijnen in Michigan 
en Minnesota samen 49 miljoen ton ijzererts. Dit komt 
overeen met ongeveer 2% van de wereldproductie. Elders 
in de VS zijn geen belangrijke ijzerertsmijnen meer actief. 
Naast de mijnen zijn er 9 fabrieken voor concentratie van 
ertsen en 9 fabrieken voor pelletisering; die samen om-
zeggens alle ertsen behandelen. Die behandeling is nood-
zakelijk omdat de ertsen uit Mesabi Range laagwaardige 
taconiet ertsen zijn, met een gehalte van 25% à 30% ijzer. 
De totale tewerkstelling in deze sector bedraagt ongeveer  
4 700 werknemers. Bijgaande tabel 3 vat de situatie van het 
ijzererts in de VS samen. 

Tabel 3: Ijzererst VS, productie, verbruik, import en export

ijzererts
x 1 miljoen ton

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Productie 53 53 54 27 50 54

Import 11 9 9 4 7 5

Export 8 9 11 4 11 10

Verbruik 57 52 50 26 48 49

Bron US Geological Service, 2012

In een eerste periode vanaf 1960 tot omstreeks 1985 onder-
vonden de ijzerertsen ontgonnen bij het Boven Meer con-
currentie van ingevoerde hoogwaardige ertsen uit Vene-
zuela en Brazilië naar de kusthavens aan Golf van Mexico 
of de Atlantische kuststreek en uit het Canadese Labrador, 

aangevoerd via de Saint-Lawrence Seaway naar de grote 
Meren. (Vandermotten,2010)

Maar nieuwe concentratie- en verrijkingstechnieken van 
ertsen uit het gebied bij het Boven Meer hebben gezorgd 
voor het in stand houden van de ijzerertsontginning 
bij Mesabi Range in Minnesota en Marquette Range in  
Michigan.

In 1973 werd 26% van het gebruikte ijzererts geïmpor-
teerd terwijl dit in 2011 daalde tot 10%. Van in 2011 de ge-
importeerde ertsen zijn de herkomstlanden Canada met 
66%, Brazilië met 22%, Chili met 3% en overige landen 
met 6%.

De belangrijkste producenten van ijzererts in 2010 zijn 
China (900 miljoen ton), Australië (420 miljoen ton), Bra-
zilië (370 miljoen ton) en India (260 miljoen ton). 

In de jaren 1980 en 1990 voorspelde men nog dat alle ijzer-
ertsmijnen in Minnesota zouden sluiten onder druk van de 
concurrentie door ingevoerde hoogwaardige ertsen uit Ca-
nada, Venezuela en Brazilië,. Maar begin 21ste eeuw stellen 
we naast de hoge jaarproductie van rond de 50 miljoen ton 
en ook recente investeringen, zoals het Mesabi Nugget Pro-
ject, dat de binnenlandse ijzerertswinning bij Mesabi Range 
een krachtige heropbloei kent.

Het Mesabi Nugget Project Een fabriek die na een inves-
tering van 270 miljoen USD, direct gereduceerd ijzererts 
(DRI) produceert werd eind 2009 in Minnesota geopend 
en begon in 2010 met de productie. In de installatie worden 
‘nuggets’ (klompen) met 96% à 98% ijzergehalte voortge-
bracht. Er zijn ook plannen om een gesloten openlucht ijzer-
ertsmijn aanpalend aan deze nieuwe ‘nugget’-installatie te-
rug te openen. In 2012 wil men ook nog een installatie voor 
pelletisering in bedrijf nemen en een staalfabriek openen in 
2015. (Bron: USGC, 2011)

2.2	 Evolutie	van	de	staalproductie,	getekend	
door	opeenvolgende	crisissen

Tabel 4 toont hoe de productie van staal in de VS geduren-
de de jongste 60 jaar een eerste hoogtepunt bereikte in 
1973 met een jaarproductie van bijna 92 miljoen ton. De 
‘ups en downs’ van de daaropvolgende kwarteeuw kende 
de diepste ‘down’ in 1982 met 56 miljoen ton. De jongste 
15 jaar steeg de productie weer geleidelijk tot een tweede 
hoogtepunt in 2006 met 99 miljoen ton staalproductie. 
Door de recente crisis viel de productie terug tot 80 mil-
joen ton in 2010.

De VS waren in 2011 (tabel 5) na China en Japan het derde 
grootste staalproducerend land.

Gedurende de 3 decennia volgend op WO II floreerde de 
staalindustrie van de VS op basis van moderne technolo-
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gie, goedkope delfstoffen en schaalvoorde-
len. De EG en Japan produceerden jaarlijks 
tientallen miljoenen ton staal minder dan 
de VS. 

Vanaf de jaren 1970 ontstaan er problemen 
door enerzijds het gebrek aan investerin-
gen in de geïntegreerde ijzer- en staalbe-
drijven in moderne technieken zoals oxi-
staalovens en continu gieten en anderzijds 
door concurrentie door andere goedkoper 
en moderner producerende buitenlandse 
bedrijven en vanaf einde jaren 1980 ook 
door concurrentie van efficiënter werken-
de binnenlandse ‘mini-mills’. Het marktaandeel van de  
6 grootste staalondernemingen daalde van 64% in 1980 
naar 50% in 1990. De productiedaling van de VS tussen 
1970 en 1990 (tabel 4) en het gedaalde aandeel in de we-
reldproductie is tekenend voor de malaise van de jaren 
1970 en 1980. 

De hoge investeringen in nieuwe continu-gieterijen in de 
jaren 1980 rendeerden nauwelijks door de sterke concurren-
tie door goedkoop buitenlands staal. De afzetmarkt in de jaren 
1980 was complexer dan in de jaren 1960: slechts een deel 
van het staal ging nog rechtstreeks van de staalfabrieken 
naar de afnemers, want veel staal ging eerst naar staaldis-

tributiecentra, die niet altijd vlak naast de staalfabrieken 
lagen en die ook staal uit het buitenland importeerden. En 
afnemers maakten van meerdere types staal gebruik dat 
van meerdere staaldistributiecentra afkomstig was. (Bee-
son, Giarratani, 1998).

In de jaren 1960 en 1970 aanzag men de import van goed-
koop staal als de belangrijkste bedreiging voor de staalpro-
ducenten in de VS. Maar in de jaren 1980 worden de mini-
mills geleidelijk aan belangrijker concurrenten. Bedrijfsslui-
tingen deden zich voor in die regio’s waar de combinatie 
van concurrentie door import en door mini-mills en van 
afname van lokale afzetmogelijkheden het grootst waren.

Tabel 4: Sleuteljaren in de evolutie van de staalproductie in de VS, 1950- 2010

jaar 1950 1960 1970 1973 1980 1990 2000 2006 2010

Staalproductie (miljoen ton) 58 60 83 92 62 50 48 99 80

% aandeel wereldproductie 45 23 19 20 12 9 8 6 5

Bronnen: World Steel Association, Statistical Yearbooks en USGS, 2011

Tabel 5: Productie, export en import van staal, 2010-2011

Productie Staal 2011 (miljoen ton)

export 2010 import 2010 
totaal

% 
uit hoogovens

% 
uit elektro-ovens

China 683 90 10 42 17

Japan 107 78 22 43 4

Verenigde Staten 86 39 61 12 23

India 72 40 60 6 7

Rusland 68 73 27 27 5

Zuid Korea 68 58 42 25 25

Duitsland 44 70 30 25 23

Ukraïne 35 95 5 25 2

Brazilië 35 77 23 9 6

Turkije 34 29 71 16 11

Bron: World Steel Association, 2011 en 2012

Figuur 1: Evolutie van het aantal man-uren per 1 ton staalproductie in de VS Bron: Profile of the 

American Iron and Steel Institute 2010-2011, Pittsburgh, 2010
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Als resultaat van diverse herstructureringen tussen 1985 en 
1995 kon de arbeidsproductiviteit drastisch verhoogd wor-
den: om 1 ton staal te produceren waren in 1982 11 arbeid-
suren nodig tegenover nog maar 3 arbeidsuren in 1995. In 
de periode 1995-2007 was de staalindustrie in de VS weer 
gezonder dan ooit tevoren en produceerde jaarlijks meer 
dan 90 miljoen ton staal. Rond de jongste eeuwwende was 
de auto-industrie en nog meer de vrachtwagenconstructie 
een expansieve afzetmarkt voor staal.

2.3	 Mini-mills	hertekenden	de	staalindustrie

2.3.1	 Technische	innovaties

Tijdens de voorbije decennia werden nieuwe staalproduc-
tiemethodes in de VS en in het buitenland geïntroduceerd 
en stilaan algemeen toegepast. Bij de belangrijkste innova-
ties inzake ijzererts horen:
•	 het gebruik van ‘pellets’, knikkervormig geconcentreerd 

erts, dat men bekomt door het erts tot fijn poeder te ma-
len, te vermengen met klei en te bakken tot harde maar 
poreuze bolletjes met een ijzergehalte van ongeveer 65%.

•	 het aanwenden van direct gereduceerd ijzererts (DRI) dat 
wordt aangemaakt door het erts rechtstreeks met een 
reducerend gas (waterstof en koolstofmonoxide) uit 
steenkool of aardgas te bewerken tot poreuze klompen 
(‘nuggets’) met een ijzergehalte van 97%, die makkelijk 
in de elektro-ovens samen met schroot tot staal kunnen 
omgezet worden. 

Bij de belangrijkste innovaties inzake ijzererts horen:
•	 het continu gieten, waardoor het gieten in gietblokken 

overbodig wordt en waarbij het ruw staal rechtstreeks in 
de vorm van vervolgens te walsen halffabrikaten gegoten 
wordt;

•	 oxi-staalstaaloven, waarbij de omzetting van ruw ijzer uit 
de hoogoven via rechtstreekse oxidatie in de staaloven 
verloopt door het inspuiten van zuivere zuurstof;

•	 de elektro-oven (meer bekend met het Engelstalige be-
grip ‘mini-mill’), waarbij schroot rechtstreeks tot staal 
gesmolten wordt in een elektrische vlamboogoven;

•	 de ‘thin slab-casting’-technologie, ontwikkeld door het 
bedrijf NUCOR vanaf 1989, waardoor staal uit elektro-
ovens (mini-mills) ook rechtstreeks in dun plaatstaal kan 
gegoten worden. 

De technisch eenvoudige staalproductie met minimills 
biedt meerdere voordelen:
•	 schroot volstaat als grondstof in plaats van ijzererts en 

cokes als brandstof; 
•	 transportkosten van grote hoeveelheden erst en cokes 

worden overbodig;
•	 schroot is omzeggens overal bij bevolkingsconcentraties 

aanwezig, bijvoorbeeld uit autokerkhoven;
•	 elektriciteit voor de elektro-ovens kan met langetermijn-

contracten voordelig bekomen worden en de elektrici-
teitsprijzen zijn in de VS lager dan in Europa;

•	 minimills vergen geen uitgestrekte fabriekscomplexen 
zoals bij geïntegreerde ijzer-en staalfabrieken, want een 
rendabele jaarproductie is al mogelijk vanaf 150 000 ton 
staal; waardoor ze zich dicht bij belangrijke lokale afne-
mers kunnen vestigen;

•	 de staalproductie met minimills is de milieu-impact klei-
ner dan bij geïntegreerde ijzer- en staalbedrijven omdat 
ze minder energie verbruiken en voor minder luchtver-
ontreiniging zorgen dan hoogovens en door het gebruik 
van schroot de recyclagegraad van staal zeer hoog is om-
dat staal een oneindig maal recycleerbaar is zonder kwa-
liteitsverlies.

2.3.2	 Geïntegreerde	bedrijven	versus	minimills

In de VS-staalindustrie heeft men twee types staalindus-
trie die elkaar beconcurreren: de geïntegreerde ijzer- en 
staalfabieken (dus met traditionele hoogovens) op basis 
van ijzererts enerzijds en de ‘minimills’ (met moderne 
elektro-ovens) op basis van schroot en/of DRI anderzijds. 
Minimills hebben veelal een jaarproductie tussen 150 
000 ton en 2 miljoen ton staal, terwijl de geïntegreerde 
ijzer- en staalbedrijven veelal een omvang van tussen de 
2 en 4 miljoen ton als jaarproductie hebben. De meeste 
kleine minimills produceren eenvoudige stalen balken en 
profielen voor de bouwsector en metaalconstructie. Te-
genover de grote geïntegreerde ijzer- en staalvestigingen 
met duizenden werknemers staan de moderne kleine en 
middelgrote minimills, die met tientallen of honderden 
arbeidskrachten werken. Minimills kunnen gebruik ma-
ken van lokaal voorhanden zijnde schroot en kunnen hun 
productie flexibel afstemmen op de vraag van lokale af-
nemers.

Begin jaren 1960 kwam 91% van het staal nog uit geïnte-
greerde bedrijven en in 1990 nog 75%; terwijl dit in 2010 
nog maar 40% bedraagt en 60% uit minimills komt (tabel 
4). In Europa worden minimills minder toegepast omwille 
van hogere elektriciteitsprijzen. 

Minimills vergen per ton jaarproductie een kapitaalsin-
vestering van 500 USD tegenover 2 000 USD bij geïnte-
greerde bedrijven. Minimills genereren een operationele 
winst van 32 USD per ton staal tegenover 3 USD per ton bij 
geïntegreerde bedrijven. Door de moderne fabrieksuitrus-
ting en de geringe syndicalisatiegraad is de productiviteit 
in minimills hoger dan bij geïntegreerde bedrijven. 

Tot eind jaren 1980 hadden de grote geïntegreerde ijzer- 
en staalbedrijven een technologisch monopolie op de 
productie van dun plaatstaal, dat ondermeer in de auto-
industrie gebruikt wordt. Met de nieuwe ‘thin slab-cas-
ting’-technologie, ontwikkeld door het bedrijf NUCOR, 
kon men vanaf 1989 met kleinere investeringen in ‘slab-
casting mini-mills’ veel goedkoper plaatstaal op de markt 
brengen dan geïntegreerde staalbedrijven, met grote ka-
pitaalsinvesteringen in cokesfabrieken, hoogovens en 
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staalwalserijen dit konden. De technologie 
van ‘thin slab-casting’ had een nog grotere 
concurrentie voor de geïntegreerde staal-
bedrijven tot gevolg. Terwijl de minimills 
traditioneel gezien vooral lange producten 
(spoorwegrails, stalen balken) produceer-
den, hadden de geïntegreerde bedrijven 
nog veel geïnvesteerd in de productielijnen 
van plaatstaal in de veronderstelling dat ze 
in die sector over een blijvend monopolie 
zouden beschikken. Toen NUCOR in haar 
fabriek in Crawfordsville de slab casting 
technologie tussen 1989 en 1992 succesvol 
op punt stelde en vanaf 1993 de productie-
capaciteit opvoerde door ook fabrieken in 
Hickman (Arkansas) en Berkeley (South 
Carolina) er mee op te starten, ging een 
schokgolf door de geïntegreerde staalbe-
drijven. (Highbeam Business, 2011).

2.4	Regionale	spreiding	en		
verschuivingen	van	de	vestigin-
gen	van	staalbedrijven

2.4.1	 Spreiding	van	de	staalindustrie

De huidige spreiding van de staalindustrie, 
zoals voorgesteld op figuur 2 en 3, is het 
resultaat van traditionele vestigingsfacto-
ren en van recente wijzigingen. Bij de 21ste 
eeuwse spreiding moeten we een onder-
scheid maken tussen de vestigingen van 
geïntegreerde staalbedrijven enerzijds en de 
minimills (met elektro-ovens) anderzijds.

Een overzicht per staat van ijzer en staal-
producenten is gebundeld op de website 
van American Iron and Steel Institute: www.
steel.org > public policy > resources > mem-
bers map. Een actueel overzicht,dat onder-
meer van bovenstaande bronnen is afgeleid, 
wordt geboden door kaart 123 A “Verenigde 
Staten Mijnbouw, ijzer- en staalindustrie” 
van Plantyn Algemene Wereldatlas, edi-
tie 2012. Een vereenvoudigde kaart, recht-
streeks bruikbaar voor de lessen, is bijgaan-
de figuur 3, afgeleid van info 5.1 van Zenit 4, 
Uitgeverij Pelckmans, 2011.

Begin 21ste eeuw stellen we vast dat de ge-
integreerde bedrijven vooral voorkomen 
aan de zuidrand van de Grote Meren en er 
in de Appalachen en aan het Boven Meer, 
maar vooral aan de Atlantische kust weinig 
vestigingen overblijven (figuren 2 en 3). De 
vestigingen van de mini-mills vertonen een 
veel ruimere spreiding over de VS. 

Figuur 2: Lokaties van staalindustrie in de VS in 2011 (Bron: EPA, 2011)

Figuur 3: Vestigingen van belangrijke geïntegreerde ijzer- en staalindustrie en van elektro-staal-

industrie in de Manufacturing Belt (cartografie Jan Van Brempt)
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Als verklaringen voor de huidige spreiding kunnen we 
voor de geïntegreerde bedrijven verwijzen naar de wijzi-
gende vestigingsfactoren uit het verleden enerzijds en de 
oorzaken voor bedrijfssluitingen van de voorbije decennia 
anderzijds. Voor de spreiding van de elektro-ovens gelden 
andere vestigingsfactoren die we afzonderlijk beschou-
wen.

2.4.2	 Traditionele	regionale	verschuivingen	als	ge-
volg	van	wijzigende	vestigingsfactoren

De vestigingsfactoren van de geïntegreerde ijzer- en staal-
bedrijven met het belang van de transportkosten van grond-
stoffen en energie, stoelend op de theorie van Weber, zijn 
genoegzaam bekend. Traditioneel onderscheidde men drie 
grote vestigingszones:

•	 De Appalachen, het oudste gebied, waar in de 19de eeuw 
ijzersmelterijen en hoogovens werden opgericht op ba-
sis van de lokale steenkoolrijkdom: om 1 ton ijzererts te 
smelten had men 8 ton steenkool nodig. Als het lokale 
erts uitgeput geraakte, voerde men het van elders aan.

•	 Rond de Grote Meren, vanaf 1900 tot stand gekomen, 
als gevolg van verbeteringen van de technieken waardoor 
4 ton steenkool volstond om 1 ton erts te smelten. Daar-
door werd het mogelijk om hoogovens in ertswinnings-
gebieden te vestigen of bij plaatsen waar transportroutes 
van erts en steenkool elkaar kruisten. Havens aan de zui-
drand van de Grote Meren waar steenkool en ijzererst 
elkaar ontmoeten werden nieuwe goede vestigingsplaat-
sen.

•	 Na de Tweede Wereldoorlog wordt het overzees transport 
van ijzererts goedkoper dan het vervoer over land per 
trein, waardoor maritiem gelegen havens aantrekkelijk 
werden voor vestiging van enkele staalbedrijven. Door de 
aanvoer van ijzererts uit Labrador in Canada via de St. 
Lawrence Seaway naar de Grote Meren bleef de mariti-
misatie aan de Atlantische kust veel beperkter dan in Europa 
en Azië. 

2.4.3	 Regionale	verschillen	in	sluitingen	van	staal-
bedrijven

Beeson en Giarratani (1998) wogen de verschillende stu-
dies van de voorbije decennia over vestigingsfactoren van 
ijzer- en staalindustrie aan elkaar af om de sluitingen tus-
sen 1970 en 1990 te verklaren van 22 op 47 hoogovens die 
ze bestudeerden. Tussen 1970 en 1990 nam de staalpro-
ductie door geïntegreerde staalbedrijven met 30% af. Uit 
hun studie blijkt dat gedurende diezelfde periode de pro-
ductiecapaciteit het sterkst afnam in de regio Pittsburgh 
-Youngstown en dat het zwaartepunt aan de zuidrand van 
de Grote Meren kwam te liggen. Ook de productie aan de 
Atlantische kust nam in diezelfde periode af.

Uit het uitvoerige onderzoek van Beeson en Giarratani (1) 
weerhouden we volgende factoren voor deze wijzigingen:

•	 Isard voorspelde al in 1948 dat naarmate hoogovens min-
der cokes zouden verbruiken ze van de steenkoolregio 
Appalachen zouden verschuiven in de richting van de 
ijzerertsmijnen. Hekman (1978) voegde daar de invloed 
van de factor afzetmarkt (market pull), in combinatie met 
de afstand tot het ijzererts en overslagkosten (materials 
pull), aan toe om de zuidrand van de Grote Meren als at-
tractiefste regio te bepalen. De voorkeur van geïntegreerde 
ijzer-en staalbedrijven voor locaties aan de Grote Meren is 
het gevolg het trachten te reduceren van transportkosten 
van ertsen door binnenlandse ertsen te gebruiken om zich 
op die wijze beter te beschermen tegen de concurrentie 
van buitenlands staal (Deily, 1991 en Beeson & Giarrata-
ni,1998). Carlson (1983) en Markusen(1985) voegden daar 
de interne reorganisaties na bedrijfsfusies aan toe om een 
aantal sluitingen van hoogovens in de omgeving van Pitt-
sburgh en ten voordele van lokaties aan de Grote Meren 
te verklaren. Ook de verschillen in elektriciteitsprijzen en 
milieukosten tussen de regio’s en staten speelden een be-
langrijke rol bij beslissingen over bedrijfssluitingen.

•	 Deily (1991) maakte duidelijk dat bedrijfssluitingen in 
het Atlantisch kustgebied het meest voor de hand lagen 
omdat daar op de lokale afzetmarkt bij de zeehavens de 
concurrentie van geïmporteerd staal het grootst was en 
niet opwoog tegen de goedkope aanvoer van overzees 
erts. De transportkosten van laagwaardig erts uit Mesabi 
Range, bij het Boven Meer, met ‘lakers’ naar de zuidrand 
van de Grote Meren waren concurrentiëel met de trans-
portkosten van hoogwaardige ertsen uit Venezuela en 
Brazilië. Temeer omdat die laagwaardige ertsen ook in-
teressanter werden omdat ze vanaf de jaren 1970 door 
pelletisering hoogwaardig werden gemaakt.

•	 Beeson en Giarratani (1998) geven het geringe belang 
van ‘material pull’ aan bij de bedrijfssluitingen uit die pe-
riode. Ze geven het grote belang van de lokale vraag naar 
staal, de ‘market pull’, in combinatie met een zo goed 

Figuur 4: Locaties van staalindustrie in de VS in 1974 Bron: Steel Industry 

(Data Bank University of Pittsburgh,1998)
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mogelijke bescherming tegen concurrentie door buiten-
lands geïmporteerd staal en door binnenlands staal uit 
minimills als belangrijkste factoren aan om de verschui-
vingen in de Manufacturing Belt te begrijpen.

We kunnen besluiten dat de theorie van de voordelen van 
een maritieme localisatie, zoals die in West-Europa blij-
vend opgaat, zomaar niet geldt voor de VS. 

2.4.4	 Market	pull	voor	minimills

Het meest opvallend is de aangroei van de productiecapaci-
teit van het geheel van minimills over de hele VS (figuur 2), 
maar vooral in het oostelijk deel van de VS. Die spreiding is 
verklaren door de factoren:
•	 de beschikbaarheid van schroot, ondermeer afkomstig 

van veel autokerkhoven in gebieden met hoge bevol-
kingsdichtheden in het oosten van VS;

•	 lokale afzetmogelijkheden, ondermeer bij de staalverwer-
kende industrie in de Manufacturing Belt. 

Figuur 6 geeft de locaties weer van de moderne ‘slab-cas-
ting-mini-mills’, die rechtstreeks plaatstaal uit schroot kun-
nen produceren. De studie van Giarratani (2005) toont het 
belang van de lokale ‘market pull’, van lokaal beschikbaar 
schroot en van regio’s met weinig luchtverontreiniging aan 
als belangrijkste factoren bij de vestigingskeuzes van dit 
type bedrijven.

2.4.5	 Overige	factoren	voor	recente	verschuivingen	
binnen	de	Manufacturing	Belt

Bij geïntegreerde ijzer- en staalbedrijven treedt er meestal 
een zekere inertie op om op de bestaande vestigingsplaats 
te blijven, omwille van de voorheen gedane hoge investe-
ringen in grote geïntegreerde ijzer- en staalondernemin-

gen, de aanwezigheid van technisch geschoolde werkne-
mers en vervlochtenheid met de lokale economie.

In de Manufacturing Belt waren er meerdere factoren die 
deze inertie om in het noordoosten te blijven, hadden af-
gezwakt. Vooreerst was er de algemene daling en stagnatie 
van de VS-staalproductie (tabel 3). Dat ging gepaard met 
een sterke daling van de tewerkstelling als gevolg van slui-
tingen van verouderde grote geïntegreerde staalbedrijven. 
Daarnaast trad er vooral concurrentie op door de veralge-
mening van elektro-ovens over alle delen van de VS. (Van-
dermotten, 2010)

In 2007 leverde de Manufacturing Belt met 48% van de 
staalproductie tegenover 63% in 1977 en 80% in 1948. 
Het aandeel van Alabama, Texas en Cailifornia is gestegen. 
Maar in 2006 leverde Indiana nog 24% van het staal en 
Ohio 16%, terwijl het aandeel van Pennsylvania (Pittsburgh 
- Youngstown) terugviel op 6%. De staalcrisis vanaf de jaren 
1970 trof vooral de grote traditionele maar verouderde ves-
tigingen met structurele problemen zoals een verstard ma-
nagement en een sterk syndicalisme. Dat deed zich vooral 
in de Appalachen voelen: in Pittsburgh en Youngstown is 
de ijzer- en staalindustrie omzeggens verdwenen. Maar ook 
een aantal verouderde vestigingen aan de zuidrand van de 
Grote Meren zijn gesloten. Nog opvallender is dat ook ma-
ritiem gelegen geïntegreerde bedrijven aan de Atlantische 
kust hun deuren sloten en het enig overgebleven bedrijf bij 
Baltimore maar moeizaam overleeft.

Anno 2012 zijn de belangrijkste geïntegreerde ijzer- en 
staalbedrijven aan de Grote Meren die van U.S. Steel in 
Gary (dichtbij Chicago, maar in de staat Indiana) met een 
productie van ongeveer 7,5 miljoen staal per jaar. U.S. Steel 

Figuur 5: Locaties van staalindustrie in de VS in 1991 Bron: Steel Industry 

(Data Bank University of Pittsburgh,1998)

Figuur 6: Locaties van slab-casting minimills in de VS in 2005 Bron: Giar-

ratani, Piitsburgh, 2005
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sloot in 1987 haar hoogoven in Duluth in Minnesota en 
in 1992 die van South Works ten zuiden van Chicago in 
Illinois. Rouge Steel in Dearborn bij Detroit in Michigan, 
ooit eigendom van Ford, werd in 2004 overgenomen door 
het Russische bedrijf Severstal dat de naam wijzigde in Se-
verstal Dearborn en er ongeveer 6 miljoen ton staal produ-
ceert, hoofdzakelijk voor de nabije autoindustrie.

2.4.6	 Staalindustrie	begin	21ste	eeuw

Aan het begin van het decennium 2000-2010 kampte de 
staalindustrie in de hele wereld met een structurele overca-
paciteit. In 2001 werd 14% van de staalbedrijven in de VS 
tijdelijk stilgelegd of definitief gesloten. Naast de import 
van ruw staal kampte de VS ook met de grote import van 
afgewerkte staalproducten. Om verdere bedrijfssluitingen 
te vermijden door concurrentie door dumpingprijzen van 
staal uit Azië vaardigde president Bush hoge douanetarie-
ven uit voor geïmporteerd staal.

Gedwongen door structurele overcapaciteit fusioneerden 
in de jaren 2002-2004 grote traditionele bedrijven tot 
nieuwe nog grotere ondernemingen. Vanaf 2004 contro-
leerden drie bedrijven 60 procent van de staalproductie: 
U.S.Steel (na fusie met ondermeer National Steel), ISG 
(International Steel Group, na fusie met ondermeer LTV 
Steel, Acme Steel en Bethlehem Steel) en NUCOR (be-
langrijkste bedrijf met minimills dat ondermeer de be-
drijven Corus, Trico en Birmingham Steel overnam). Het 
Russische Severstal nam in 2004 Rouge Steel (in Dear-
born bij Detroit) over en in 2006 nam ArcelorMittal Steel 
het fusiebedrijf ISG over.

Als gevolg van de fusies van bedrijven daalde de werkge-
legenheid van 121 302 werknemers in 2002 tot 114 400 
in 2005 en verder tot 98 200 in 2009. De arbeidsproduc-
tiviteit steeg van 3 manuren per ton staal in 1998 naar 2 
manuren in geïntegreerde bedrijven en tot minder dan 1 
manuur per ton staal in 2009 (figuur 1).

Door de financiële crisis van 2008-2009 daalde de vraag 
naar het conjunctuurgevoelige staal sterk: de productie viel 
terug tot 58 miljoen ton in 2009. De trage economische 
heropleving in 2010 en 2011 leidde tot een productietoe-
name met 86 miljoen ton staal in 2011.

In 2012 wordt de staalindustrie van de VS gedomineerd 
door drie grote bedrijven: – ArcelorMittal (’s werelds groot-
ste staalonderneming) met meerdere vestigingen bij de 
Grote Meren; – US Steel met vestigingen in Pennsylvania 
en Michigan (Gary); – NUCOR met belangrijke vestigingen 
in North Carolina en vooral via mini-mills producerend.

De problemen van de VS-staalindustrie na de financiële 
crisis van 2008-09 zijn te verduidelijken aan de hand van 
het enig overgebleven geïntegreerd ijzer- en staalbedrijf 
met maritieme ligging in Sparrows Point bij Baltimore. 

Sparrows Point was in 2005 van Bethlehem Steel overge-
nomen door Mittal Steel dat het bedrijf na sluiting van de 
nabije scheepswerf in 2006 weer doorverkocht aan Sever-
stal in 2008. Severstal, het grootste Russisch staalbedrijf, 
produceerde er in 2008 ongeveer 3,5 miljoen ton plaatstaal 
dat vooral in de constructie van containers en industriële 
bouwwerken afzet vond. Severstal voerde ijzererts in uit 
Canada en werkte met cokes uit ‘PBS Coals’ in Pennsyl-
vania, waar het zelf ook eigenaar van was. Door de slech-
te economische vooruitzichten sloot Severstal in 2010 de 
hoogoven en warme lijn van Sparrows Point en hield al-
leen nog de koudwalserij en galvanisatielijn in stand. In 
maart 2011 nam RG Steel, gesteund door het financie-
ringsbedrijf RENCO, het bedrijf in Sparrows Point over 
van Severstal en startte de hoogoven en warme lijn weer 
met beperkte capaciteit op. (Bron: Mook, B., Daily Record 
Business Writer, March 2011)

2.5	 Besluiten	voor	de	klaspraktijk

We kunnen besluiten dat door de sluiting van maritieme 
vestigingen van geïntegreerde ijzer- en staalfabrieken en 
de opkomst van elektro-staalfabrieken (minimills) de kaart 
van de Verenigde Staten met de locaties van de staalfabrie-
ken in de VS grondig hebben hertekend.

We suggereren daarom voor de klaspraktijk een aantal aan-
vullingen en actualiseringen ten opzichte van de huidig 
gangbare inhouden over dit thema:

De maritimisatie aan de Atlantische kust bleef veel beperkter 
dan in Europa en Azië. Bij de regionale verschuivingen in 
vestigingen van staalbedrijven dient
•	 het belang van de maritieme vestigingen van de tweede 

helft van de twintigste eeuw sterk verminderd te worden: 
hun maritieme locatie maakte hen te kwetsbaar voor con-
currentie van ingevoerd buitenlands staal;

•	 men te wijzen op het belang van de recente concentratie 
van staalindustrie bij de Grote Meren, ver van geïmporteerd 
buitenlands staal en gunstig voor de aanvoer van binnen-
lands erts;

•	 men de verspreiding van vestigingen van mini-mills over 
heel VS, te verklaren met nieuwe factoren, zoals goed-
kopere productiemethodes dan geïntegreerde staalbedrij-
ven en werkend met schroot, waarvoor klassieke vestigings-
factoren geen rol meer spelen.

3	 mytheS	en	reaLiteiten	over	de	ruSt	BeLt	
en	de	Sun	BeLt

3.1	 Realiteiten	van	de	jaren	1970	en	1980

Het begrip Rustbelt werd begin jaren 1970 gedefinieerd om 
de volgende tegenstelling tussen de Rust Belt en de Sun 
Belt binnen de VS te beschrijven: industriesteden in de Ma-



Jaarboek De Aardrijkskunde 2012 65

nufacturing Belt kenden een sterke afname van de indus-
triële tewerkstelling, hoge werkloosheid, stijgende crimi-
naliteit en daling van bevolkingsaantallen; terwijl steden in 
het zuiden en zuidwesten daarentegen gekenmerkt waren 
door een hoge aangroei van tewerkstelling, sterke immi-
gratiecijfers, lage lonen, energierijkdom en de vestigingen 
van nieuwe defensie-industrie. De herstructurering van de 
industrie, zoals al beschreven voor de staalindustrie, in de 
jaren 1970 en 1980, deed zich het sterkst voelen bij de ma-
tig en laag geschoolde arbeiders in de grote industriecentra 
van de Manufacturing Belt.

Economisch-geografen beschreven die tegenstelling ook 
vanuit het standpunt van wijzigingen inzake vestigings-
factoren en verschuivingen van het traditionele ‘centrum’ 
(Manufacturing Belt) naar de ‘periferie’ (Sun Belt). Van-
dermotten, Chr. Marissal, P, Van Hamme, G. (2) geven de 
combinatie van meerdere factoren aan als verklaring voor 
een aantal relatieve verschuivingen van de Manufacturing 
Belt naar de Sun Belt:

•	 De aantrekkelijkheid van een arbeidsmarkt met goedkope 
en weinig gesyndicaliseerde werknemers. Naast de rela-
tief goedkope maar relatief goed geschoolde werknemers 
uit landelijke gebieden, waren er ook de laag en onge-
schoolde immigranten uit Mexico in Texas, New Mexico, 
Nevada en California en uit Azië in California.

•	 In het kader van de uitbouw van het Amerikaans militair-
industriëel complex gingen er veel overheidssubsidies naar 
‘research & development’ die vooral de defensieindustrie 
in California ten goede kwamen. De lucht- en ruimte-
vaarttechnologie kon in California op basis van onder-
zoek in de elektronicasector een hoge vlucht nemen en 
mee aan de basis liggen van privé-initiatieven in Silicon 
Valley bij San Francisco. De Mountain-staten en Texas 
met zeer lage bevolkingsdichtheden boden ook voldoen-
de ruimte om op reusachtig uitgestrekte militaire basis-
sen geheime defensieprojecten uit de lucht- en ruimte-
vaart te ontwikkelen en industriële toeleveranciers naar 
de omgeving van de basissen aan te trekken.

•	 De staten van de Sun Belt vervullen een scharnierfunctie 
tussen de VS enerzijds en anderzijds Latijns-Amerika 
en de dynamische ‘Pacific’-landen, waarvoor de steden  
Miami, Houston, Dallas en Los Angeles als financiële en 
handelscentra fungeren.

•	 De klimatologische, sociale en fiscale condities die attractief 
zijn voor het onthaal van gepensioneerden, voor toeris-
ten en jonge hooggeschoolden, voor het aantrekken van 
zogenaamde ‘footloose’ bedrijven met hun veeleisende 
werknemers met nieuwe residentiële woonwijken in de 
nabijheid van bedrijventerreinen en voor hightech-secto-
ren.

•	 De rijkdom aan delfstoffen, waarbij vooral aardolie en 
aardgas uit Texas en Louisiana, die meer dan de helft van 
de energieproductie van de VS voortbrengen.

3.2	 Verschillen	nivelleren

Toch moet gewaarschuwd voor een aantal overdreven voor-
stellingen, mythes over regionale tegenstellingen uit het 
verleden die soms langer dan nuttig blijven voortbestaan. 
Vandermotten, Chr. Marissal, P, Van Hamme, G. (2) geven 
ook volgende relativerende factoren aan:
•	 Tussen 1970 en 2010 groeide het aantal jobs het snelst 

aan in de censusregio’s Mountain, in Florida en Texas en 
iets minder in Pacific (figuur 7); terwijl die in East North 
Central en Atlantic slechts traag aangroeiden, en dit niet-
tegenstaande er daar een sterke groei van het aantal ter-
tiaire jobs optrad.

•	 Tabel 6 toont de grote inhaalbeweging van de Sun Belt en 
andere censusregio’s ten opzichte van de Manufacturing 
Belt, door hun bevolkingsaandeel te vergelijken met hun 
aandeel in het regionaal inkomen (aandeel in het BBP). 
Hieruit blijkt dat de Sun Belt en Pacific de jongste decennia 
door een gestage economische groei het historisch onevenwicht 
in de welvaartsverdeling ten opzichte van de Manufacturing 
Belt geleidelijk hebben gedicht maar nog altijd een kleine 
achterstand hebben.

•	 De economische dynamiek van de Sun Belt moet niet 
overschat worden. De nieuwe economische activiteiten 
vormen rijke eilanden te midden een zee van armoede van 
laag geschoolde ‘African Americans’ in het zuidoosten 
(vroegere Cotton Belt) en van recent ingeweken ‘latino’s’ 
in het zuiden en het zuidwesten.

•	 Ook de desindustrialisatie van het noordoosten mag niet 
overdreven voorgesteld worden: de afname in werkgele-
genheid was er opvallender dan de terugval in de productie. 
De productie-eenheden met hooggekwalificeerd personeel 
blijven gevestigd in de omgeving van de hoofdzetels van de 
industriële ondernemingen in de grote steden van het 

Tabel 6: VS, regionale aandelen van bevolking en inkomen (Bron: Vandermotten, 2010, US Census 2010)

1930 1950 1980 2008

% VS
aandeel

bevolking
aandeel

inkomen
aandeel

bevolking
aandeel

inkomen
aandeel 

bevolking
aandeel 

inkomen
aandeel 

bevolking
aandeel

inkomen

Manufacturing Belt 48,7 61,7 46,2 51,8 40,0 41,8 33,3 35,5

Sun Belt en Pacific 40 29,4 44,6 39,2 52,4 51,1 60,0 57,9

West North Central (Plaines) 10,8 8,9 9,3 9,0 7,6 7,2 6,6 6,6
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noordoosten. En nieuwe industriesectoren met hightech 
vestigen zich in de banlieu van grote steden in de buurt 
van universiteitscampussen en onderzoekscentra, zoals 
bij Boston en New York. Deze nieuwe activiteiten enten 
zich op oudere sectoren zoals de constructie van pre-
cisie-instrumenten en elektrische werktuigen en -ma-
chines. Die nieuwe activiteiten kunnen ook een beroep 
doen op de grote mogelijkheden die regionale onder-
aanneming van kleine en middelgrote bedrijven met 
geschoolde werknemers, die in het noordoosten talrijk 
voorkomen.

•	 Als gevolg van de globalisering van de economie en het 
toegenomen belang van de financiële sector groeien de gro-
te agglomeraties van de Boswash-megalopolis sterker aan 
dan de industriële sectoren van de Manufacturing Belt 
die eerder stagneren. De stuwende tertiairisering vertaalt 
zich in de CBD’s van de grote steden en kantoorcentra in 
de stadsranden die sterk aangroeien. ‘Waterfront deve-
lopment’ en ‘flagship developments’ zorgen voor de op-
vallende stadsvernieuwing van verloederde en verlaten indus-
triezones en verdrijven oude havenzones naar zeewaarts 
gelegen containerterminals. In New York, Baltimore en 
zelfs in Pittsburgh en Detroit duiden spectaculaire ste-
delijke renovaties op herwaardering van stadscentra en 
oude industriebuurten.

•	 De economische activiteiten in de Sun Belt zijn lokaal ook 
nog dikwijls eenzijdig ont-
wikkeld. De Manufacturing 
Belt daarentegen vertoont 
een zeer grote diversiteit 
aan traditionele onder-
nemingen en hightech-
bedrijven ingebed in een 
complex socio-economisch 
kader met grote onderlinge 
verbondenheid. Het noord-
oosten trekt ook nog altijd 
het grootste aantal en hoogst 
gekwalificeerde immigranten 
uit Azië en Europa aan, die 
de technologische supre-
matie van de Manufactu-
ring Belt blijft voeden.

•	 Ook de belangrijke kapi-
taalstromen voor de Sun Belt 
worden gecontroleerd vanuit 
de financiële centra van de 
Boswash megalopolis. De lo-
kale beslissingsmacht over 
de economische expansie 
van de Sun Belt blijft daar-
door gering en beperkt tot 
enkele economische secto-

ren, zoals de petroleumsector in Texas. Zelfs de posi-
tie van San Francisco en Los Angeles inzake financiële 
beslissingsmogelijkheden in ‘research & development’ 
blijven ondergeschikt aan die van de Boswash-megalo-
polis. 

•	 De evoluties sinds de jaren 1980 getuigen van een lichte 
verzwakking van de groei van de Sun Belt, dat de jongste 
decennia in zijn productiefste eenvoudige arbeidsinten-
sieve sectoren wordt beconcurreerd door Mexico en andere 
Latijns-Amerikaanse en Pacifische landen.

Op basis van het onderzoek van Florida (3) kan men de 
ruimtelijke verschillen tussen de delen van de VS ook be-
schouwen vanuit het standpunt van de verstedelijking. De 
grote stadsgewesten, met hun dienstensector, zijn de be-
langrijkste economische gebieden van de VS, waar 80 % 
van het Amerikaanse BBP wordt voortgebracht. Het BBP 
van New York (2010) bijvoorbeeld is ongeveer even groot 
als het BBP van een land als Canada, Australië of Zuid-
Korea, dat van Philadelphia als dat van Zuid-Afrika en dat 
van Washington als dat van Taiwan.

Gelet op het alsmaar inkrimpend belang van de industrie 
en het toenemend belang van de tertiaire sector in de grote 
steden, nuanceren deze cijfers het beeld van ‘Rust Belt’ 
voor het noordoosten van de VS.

Figuur 7: Censusregio’s volgens US Census Bureau (Bron: US Census Bureau)
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3.3	 Regionale	evolutie	van	de	industrie	en		
economie	in	de	VS	1970-2010

3.3.1	 Kaartanalyse

Om de regionale verschillen tussen de verschillende delen 
van de VS gedetailleerd te bestuderen onderzochten we 
voor de periode 1970-2010 de evoluties inzake tewerkstel-

ling per staat. We analyseerden daartoe de statistieken van 
Bureau of Labor Statistics en van US Census Bureau over 
40 jaar om nieuwe kaarten aan te maken. 

We konden geen vergelijkbare kaarten van voor 1970 op-
maken omdat de statistische indeling van economische 
subsectoren voor en na 1970 wijzigde. We namen Alaska 
en Hawaï niet op in onze dataverwerking.

Figuur 8: Staatkundige kaart van de VS 

(Bron: Bureau of Labour Statistics, cartografie KULeuven-afdeling Geografie)

Figuur 9: VS, Tewerkstelling in de industrie in 1970  

(Bron: Bureau of Labour Statistics, cartografie KULeuven-afdeling Geografie)
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Drie types kaarten per staat geven de reële evolutie weer 
van de tewerkstelling in de industrie:
•	 de figuren 9 en 11 stellen de absolute tewerkstelling in de 

industrie in 1970 en 2010 voor; met alleen maar cijfers 
over de ‘manufacturing’, dus niet over de gehele secun-
daire sector, met andere woorden de industrie in enge 
betekenis zonder de bouwsector en de mijnbouw. Nuts-
bedrijven die gas, water en elektriciteit verdelen worden 
in de VS deels tot de tertiaire sector gerekend;

•	 de figuren 10 en 12 stellen de totale tewerkstelling met 
daarin het aandeel van de tewerkstelling in de secundaire 
sector en daarin die van de ‘manufacturing’ voor;

•	 figuur 13 stelt de evolutie van de tewerkstelling in de ‘ma-
nufacturing’, in de ’periode 1970-2010 voor.

Bij de beschrijving van de kaarten maken we gebruik van de 
Census Regions (figuur 7) en staatkundige kaart (figuur 8).

Figuur 10: VS, Totale tewerkstelling en tewerkstelling in de industrie in 1970  

(Bron: Bureau of Labour Statistics, cartografie KULeuven-afdeling Geografie)

Figuur 11: VS, Tewerkstelling in de industrie in 2010  

Bron: Bureau of Labour Statistics, cartografie KULeuven-afdeling Geografie)
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Figuur 9 stelt de tewerkstelling in de ‘manufacturing’ in 
1970 voor met een opvallende concentratie in de traditi-
onele ‘Manufacturing Belt’. Daarnaast is er een grote in-
dustriêle tewerkstelling in California en Texas. De dun be-
volkte staten in de censusregio’s Mountain en West North 
Central vertonen een geringe industriële tewerkstelling. 

Figuur 10 geeft nog duidelijker de grote totale tewerkstelling in 
de staten van de Manufacturing Belt, California en Texas weer. 
In de meeste staten in het noordoosten is de tewerkstelling in 

de secundaire sector groter dan 25%. Dat geldt ook in een aan-
tal zuidoostelijke staten. In California en Texas en andere zui-
delijke en westelijke staten is ze kleiner dan 25%. In een aantal 
staten van de censusregio’s Mountains en West North Central 
bedraagt ze minder dan 20%. In een aantal zuidelijke staten, 
zoals in Texas, stelt de mijnbouw en de bouwsector een relatief 
groter deel mensen te werk dan in de overige staten.

Figuur 11 toont het actuele beeld van de spreiding van de 
industriële tewerkstelling over de staten. In vergelijking met 

Figuur 12: VS, totale tewerkstelling en tewerkstelling in de industrie in 2010  

(Bron: Bureau of Labour Statistics, cartografie KULeuven-afdeling Geografie)

Figuur 13: Evolutie van de tewerkstelling 1970-2010  

(Bronnen: US Bureau of Labour Statistics, 2011) (Bron: The National Data Book – The 2012 

Staistical Abstract, cartografie KULeuven-afdeling Geografie)
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het kaartbeeld van 1970 zijn alle cirkels opvallend kleiner 
geworden, behalve in Texas en enkele Mountain-staten. De 
afname is het opvallendst in de Manufacturing Belt en min-
der uitgesproken elders.

Kaart 12 geeft het grote procentuele overwicht de tertiaire 
sector in de totale tewerkstelling weer en dat over heel de 
VS. Van een onderscheid tussen de Rust Belt en de Sun 
Belt is geen sprake meer: het aandeel van de secundaire 
sector is overal in de VS gering en het aandeel daarin van 
de ‘manufacturing’ nog kleiner. 

Figuur 13 laat ons toe terug te blikken op de laatste vier 
decennia inzake de jaarlijkse evolutie van de totale tewerk-
stelling. Daaruit is af te leiden dat de sterke groei met 
meer dan 2% buiten East North Central en West North 
Central in omzeggens alle censusregio’s optrad. Maar 
er binnen de zuidelijke en westelijke staten de sterkste 
groei met meer dan 3% voorkwam in Florida en in enkele 
Mountain-staten. 

3.3.2 besluiTen en verklaringen

Met de kaartanalyses wordt deels het cliché-beeld van de dyna-
mische Sun Belt en de stagnerende Rust Belt bevestigd, maar 
bleek ook dat dit een sterk te nuanceren beeld is, dat makkelijk 
door grote socio-economische evoluties in die periode te verkla-
ren is. 

De tweedeling tussen Sun Belt en Rust Belt was vooral een 
tijdelijk fenomeen uit de jaren 1970 en 1980. Vanaf de ener-
giecrisis 1973-74 liep de industriële tewerkstelling in de 
traditionele ‘manufacturing’-takken als ijzer- en staal 
sterk terug, zoals dat overal in de Westerse wereld het ge-
val was. Met vertraging vanaf de jaren 1980 in de traditi-
onele metaalverwerking en vanaf de jaren 1990 liep ook 
in de ‘automotive’ de tewerkstelling sterk terug, daar waar 
ze gevestigd was, met name in de Manufacturing Belt. 
In de jaren 1970 en 1980 groeien nieuwe economische 
sectoren uit de secundaire en tertiaire sector overal in de 
VS sterk aan; waardoor de achteruitgang in de industrie 
in de Manufacturing Belt negatief afsteekt tegenover die 
in de Sun Belt. Door de sterke bevolkingsaangroei in de 
censusregio’s West South Central, Pacific en een aantal 
Mountain-staten, tijdens de voorbije decennia, groeide de 
gehele economie daar sterker aan dan in de demografisch 
minder dynamische Manufacturing Belt, waardoor de 
Sun Belt tijdelijk een sterkere economische groei kende, 
waarbij de groei van secundaire sector nog versterkt werd 
door de expansieve mijnbouw en bouwsector. 

De sterke tertiairisering en de grote aangroei van de totale te-
werkstelling van de vier voorbije decennia over de hele VS, 
heeft de regionale economische verschillen uitgevlakt. Uit de 
vergelijking van de kaart van de totale tewerkstelling in 
2010 met die van 1970 blijkt die globale toename van de 
tewerkstelling over alle staten en samengaand met de 

sterke demografische groei in California, Texas en Florida 
resulteert in een grotere toename van de tewerkstelling 
in die staten. Er is dus tussen 1970 en 2010 een verschuiving 
in het belang van een aantal staten buiten de Manufacturing 
Belt. 

3.4	 Mythes	van	Rust	Belt	en	Sun	Belt		
relativeren

Om een aantal hardnekkige mythes inzake regionale te-
genstellingen voldoende genuanceerd te behandelen in de 
klaspraktijk kunnen we het volgende besluiten:
•	 de dualiteit tussen Sun Belt en Rust Belt speelde in de 

jaren 1960 en 1970 sterk, waarbij de zuidelijke en zuid-
westelijke staten in die periode een snellere economische 
groei ontwikkelden om hun economische achterstand 
ten opzichte van de Manufacturing Belt in te lopen;  

•	 het economisch belang van industriegebieden is afgeno-
men

•	 het economisch belang van de grote steden in het noord-
oosten is belangrijker dan ooit tevoren; – een aantal klas-
sieke tegenstellingen blijven anno 2011 nog doorwerken, 
maar dienen begrepen te worden in de actuele context 
van regionale sterktes en zwaktes van een gebied in een 
geglobaliseerde wereldeconomie; – de sterke tertiairise-
ring en de grote aangroei van de totale tewerkstelling van 
de vier voorbije decennia over de hele VS heeft de regio-
nale economische verschillen uitgevlakt. 
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