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Voorwoord

In het najaar van 2004 begon ik aan mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van 

amsterdam. nu het onderzoek is afgerond lijkt het resultaat vanzelfsprekend; de route 

van start naar finish heeft echter vele omzwervingen gekend. Het onderzoek neemt de 

ruimtelijke verbindingen tussen plekken in beschouwing. Ik ben geïnteresseerd in het 

leven van mensen dat achter die verbindingen schuilgaat; in de manier waarop het 

geheel van gebruikte plekken het leven van mensen kleur geeft. de cover van dit boek 

probeert de puzzeltocht naar de polycentrische stedeling te vangen. 

In mijn onderzoek ben ik geïnspireerd door diverse mensen van binnen en buiten de 

universiteit. Mijn promotor Sako Musterd en co-promotor Wim Ostendorf ben ik dank-

baar voor hun begeleiding met vertrouwen in en focus op afronding van dit proef-

schrift. Financiering voor dit onderzoek is ontstaan uit de behoefte meer grip te 

krijgen op regionale ontwikkelingen en veranderende ruimtelijke schaal. de regio-

monitor was startpunt voor het onderzoek en het regiomonitoroverleg vormde een 

grote hulp bij het verkrijgen van de onderzoeksdata. alle betrokkenen ben ik buiten-

gewoon erkentelijk voor de geboden hulp. een paar noem ik hier graag bij naam: rinus 

deurloo, Marian Huisman, renée Kuit, Manilde van Oord, els Veldhuizen en Herman 

Wilken.

Veel collega’s hebben op directe of indirecte wijze inbreng gehad in dit proefschrift en 

zij zorgden bovendien voor een plezierige werksfeer. Hierbij denk ik in het bijzonder 

aan: niels al, Wilma Bakker, albertine van diepen, Kees van der Geest, Wouter van 

Gent, Mendel Giezen, nadav Haran, Perry Hoetjes, leonie Janssen-Jansen, Mirjam 

Kabki, lia Karsten, Melika levelt, tineke lupi, edith de Meester, lothar Smith, annika 

Smits, Marlies de Stigter en annelies teernstra. Mijn werkzaamheden voor rooilijn 

zorgden voor leerzame afwisseling. Ik noem hier graag raffael argiolu, annemarie 

Maarse en Ineke teijmant. 

Van ervaringen opgedaan tijdens eerdere werkzaamheden bij KeI, Kenniscentrum 

Stedelijke Vernieuwing, en het onderzoeksbureau Motivaction heb ik veel profijt 

gehad in mijn onderzoek. esther agricola en annette duivenvoorden van KeI hebben 

mij gestimuleerd om de veranderende stedelijke leefwereld te onderzoeken. Bij het 

onderzoeksbureau Motivaction heb ik veel onderzoeksvaardigheden geleerd van 

robbert van Ossenbruggen, John ruiter en roel Schoemaker. Sinds november 2009 

ben ik werkzaam bij elan Wonen. Het warme welkom van mijn Haarlemse collega’s en 

hun betrokkenheid bij de afrondende fase heb ik zeer gewaardeerd.



Mijn paranimfen Marjolijn van der Klis en Sabine Meier staan mij niet alleen tijdens  

de plechtigheid terzijde, maar hebben dat ook de afgelopen jaren gedaan. Hun 

betrokkenheid en interesse zijn hartverwarmend. Onze gesprekken zijn vrolijk  

en inspirerend dankzij de prettige combinatie van scherpe analyses en een groot 

relativerings vermogen.

tussen veel dierbare familieleden neemt Frans Grünfeld een bijzondere plek in. Mijn 

oudoom maakt duidelijk dat verhalen vertellen plaats en tijd verbindt en dat het 

levensgeschiedenissen verbeeldt. naar aanleiding van mijn belevenissen in de metro 

met Simon vertelde hij een anekdote uit zijn eigen jeugd. Hij herinnerde zich nog de 

discussies tussen hem en zijn broers over de keuze voor de tram of de metro als 

vervoersmiddel tijdens vakanties in het vooroorlogse Berlijn. Ging het om het snel ter 

plaatse zijn, of om het bekijken en bewonderen van de stad? Frans heeft mij gewezen 

op de inspirerende vraag wat de ware beleving van de stad is en hoe je daar het beste 

zicht op krijgt.

In de afgelopen jaren heb ik mogen ervaren hoe ontzettend fijn het is om een grote 

groep vrienden en familie om je heen te hebben. Het is heerlijk om samen dit promo-

tiefeest te vieren en mijn herinnering aan hun steun in moeilijke periodes zowel 

binnen als buiten het schrijfproces van dit proefschrift roept evenzeer warme 

gevoelens op. Fred Grünfeld en Marij van den Bosch, mijn ouders, kenmerken zich 

door hun grote liefde en betrokkenheid bij alle gebeurtenissen in mijn leven. Ook mijn 

broer Samme Grünfeld en schoonouders tiny en alain dazelle noem ik hier graag. 

de aanwezigheid van Karin Haring en evelien Scholten in mijn leven voelt als een 

grote rijkdom. In het voorwoord van mijn doctoraalscriptie verwees ik naar onze 

eerste gezamenlijke vakantie. In de afgelopen jaren zijn daar niet alleen veel reisjes 

aan toegevoegd, maar is bovenal het reisgezelschap uitgebreid. Met de geboortes van 

Simon en Joaquin is de relatie tussen ons vieren verder verdiept. de bijdrage van 

Guillermo dazelle aan dit proefschrift is voor iedereen zichtbaar. Gelukkig is zijn rol in 

mijn leven veel groter. Simon en Joaquin heerlijk dat jullie er altijd en overal zijn! 

amsterdam, 5 april 2010
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Inleiding

hoofdstuk 1: inLeiding

“De hedendaagse burger laat zich niet meer in het keurslijf van de eigen gemeente dwingen. Het 

gebied waar mensen ‘dagelijks zijn’ voor werk, wonen, winkelen en vrije tijd, het ‘Daily Urban 

System’, heeft een veel grotere schaalomvang. Dit geldt zowel voor Amsterdam als grootste 

gemeente als- en zelfs in sterkere mate- voor de overige gemeenten binnen de metropoolregio. 

Alle gemeenten in onze economische topregio worden bovendien met het jaar afhankelijker van 

elkaar.” (Van Poelgeest, 2008)

1.1	 	Veranderingen	in	de	stedelijke	regio:	van	hiërarchie	naar	
complementariteit

de ruimtelijke ordening in nederland was lange tijd gebaseerd op het gedachtegoed 

van het centrale plaatsenmodel van christaller uit 1933. de stedelijke regio was hierbij 

hiërarchisch opgebouwd. een hiërarchische opbouw betekent dat een bepaalde plaats 

een voorzieningenstructuur heeft die past bij het verzorgingsgebied van die plaats. 

Plaatsen hoger in de hiërarchie hebben ten opzichte van plaatsen lager in de hiërarchie 

een groter verzorgingsgebied en daarom ook een meer uitgebreid, divers en gespeciali-

seerd voorzieningenaanbod. Binnen een regio is er slechts één plek (bovenaan de 

hiërarchie) voor wie de gehele regio het verzorgingsgebied is en deze plek heeft dus 

ook het meest complete voorzieningenaanbod van de gehele regio. Hierbij wordt de 

assumptie gehanteerd dat alle werkgelegenheid in een monocentrische stedelijke regio 

op een plek geconcentreerd is, het zogenoemde central Business district (alonso, 

1964). deze hiërarchische opbouw is sterk verminderd. In de loop van de tijd zijn 

namelijk ook stadsrandlocaties evenals voormalige suburbane gebieden aantrekkelijk 

geworden voor tal van voorzieningen en functies, en nu niet meer alleen in een 

ondergeschikte betekenis. Hierbij kan op het gebied van de vrije tijd worden verwezen 

naar de opkomst van de meubelboulevard of de megabioscoop, maar evenzeer komt 

ruimtelijke uitwaaiering tot uitdrukking in de locaties van een groot aantal nieuwe 

kantoorgebieden. de keuze voor de stadsrandlocatie of suburb is niet alleen ingegeven 

door ruimtebehoefte en grondprijzen, maar ook bepaald door hun ligging in het 

stedelijke netwerk, die zorgt voor een goede bereikbaarheid. Veel meer plekken dan 

volgens het christaller model kunnen dus op basis van sterk gespecialiseerd aanbod 

en dankzij de nieuwe bereikbaarheid van de personenauto de gehele regio tot het 

verzorgingsgebied rekenen, zonder dat een dergelijke plek op zichzelf een compleet 

aanbod heeft. de afgelopen decennia heeft ‘suburbia’ zijn roots, als uitsluitend 

monofunctioneel woongebied, achter zich gelaten en zich ontwikkeld tot een meer 

gelaagd en meer complex onderdeel van de stedelijke regio. Het idee is dat de stedelijke 

regio onder invloed van deze ontwikkelingen meer en meer polycentrisch is geworden 

(Batten, 1995; Gordon, Kumar & richardson, 1989a; Kumar, 1989). In de ruimtelijke 

ordening wordt de polycentrische stedelijke regio omarmd (zie Van Poelgeest, 2008; 

Ministerie van VrOM, 2001). daarbij wordt een beeld geschetst van een moderne en 

mobiele consument, die uit de gehele stedelijke regio zijn graantjes naar eigen voor-
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keur uitkiest en meepikt. een belangrijke vraag luidt of dit beeld van de polycentrische 

stedeling klopt, wie hij of zij is en of iedereen dit mooie ideaal ook daadwerkelijk kan 

bijbenen (Jarvis, Pratt & cheng-chong Wu, 2001; Musterd & Ostendorf, 2002).

In hoofdstuk twee van dit proefschrift wordt uitgebreid ingegaan op de opkomst van 

polycentrische stedelijke regio’s. Maar kort gezegd kunnen onder invloed van wel-

vaartsstijging en sterk verbeterde mobiliteitsmogelijkheden steeds grotere groepen 

bewoners op grotere afstand van het werk en van andere activiteiten gaan wonen. 

Oorspronkelijk bleef hierbij de gerichtheid op één dominante centrumgemeente 

binnen de regio als geheel groot. Maar vanaf het midden van de jaren tachtig veran-

dert dit meer en meer in de richting van stedelijke netwerken (castells, 1993; dijst & 

cortie, 1988; Hall, 1997; Hall & Pain, 2006; Hidding, 1997 ). een belangrijk gevolg van deze 

ontwikkeling is de afname van een hiërarchie tussen kernen, daardoor zijn de verschil-

lende kernen nu meer en meer nevengeschikt en complementair geworden (Van der 

laan, 1998; lambooy, 2004; Parr, 2004). Het gevolg is dat “Steden steeds vaker slechts 

bestuurlijke eenheden [zijn], waarvan bewoners, bezoekers, ondernemers en forensen 

in toenemende mate te vinden zijn op plekken die verspreid zijn over een groot 

stedelijk netwerk. ruimtelijke patronen kenmerken zich door een grote mobiliteit en 

zijn sterk individueel” (Van der land, 2004, p. 45).

Ook veel theorieën over het gebruik van stedelijke functies zijn gebaseerd op het oude 

monocentrische model of het hiërarchische stadsmodel van christaller. dit model is 

aantrekkelijk door zijn eenvoud, maar voldoet niet meer (Bailey, 1999; clark, 1987; 

Schwanen, dieleman & dijst, 2001). de idee van een polycentrische stedelijke regio is 

juist dat complementariteit van verschillende kernen vanzelfsprekend is. Hiermee 

staat het model van hiërarchie onder druk. In het hiërarchische model had een locatie 

van hogere status altijd dezelfde voorzieningen als een plek van lagere status plus nog 

meer. Bij het opschalen van een lager naar een hoger schaalniveau verliest een locatie 

dus ook geen voorzieningen (aantrekkelijkheid) maar komt er iets bij. door het 

verdwijnen van dit hiërarchische ordeningsprincipe is er ruimte ontstaan voor 

specifieke invullingen en differentiatie, waarbij er grote verschillen tussen verschil-

lende voorzieningen en locaties zijn ontstaan naar het schaalniveau waarop zij 

functioneren. de verschuiving van een hiërarchisch stadsmodel naar een complemen-

tair stadsmodel is natuurlijk primair een verandering van de ruimtelijke structuur. 

Hieraan liggen echter een groot aantal technologische en maatschappelijke verande-

ringen ten grondslag. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de sterk verbeterde 

mobiliteit. de opkomst van de auto en de betaalbaarheid en sociale acceptatie van 

mobiliteit maken het mogelijk dat mensen de complementaire polycentrische stede-

lijke regio benutten. deze mobiliteitsgroei biedt individuen veel keuzevrijheid bij het 

inrichten van hun dagelijkse leven. Voor de ruimtelijke structuur betekent dit tegelij-

kertijd dat de relatie tussen (woon)bevolkingsomvang en de aard van de plaatselijke 

voorzieningen sterk is verminderd. 
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de verandering van leefstijl heeft bijgedragen aan een verschuiving van hiërarchisch 

naar complementair. als gevolg van individualisering en welvaartsgroei kunnen 

mensen in toenemende mate uitdrukking geven aan hun leefstijl waardoor de wensen 

en behoeftes van mensen divers zijn geworden. Vroeger was de voorzieningenbehoefte 

voor grote delen van de bevolking in belangrijke mate gelijk. de verscheidenheid aan 

voorkeuren wordt zowel bepaald door de levensfase van mensen als door hun leefstijl. 

Gewenste en gewaardeerde hoogwaardige voorzieningen zijn daarmee een individuele 

keuze geworden, en dus bestaat er ook niet meer een algemeen geldende voorzienin-

genhiërarchie. een voorziening die door de een als het neusje van de zalm wordt 

beschouwd, daar kan een ander geen of weinig waarde aan hechten. dit heeft geleid 

tot een verschillend, namelijk locatie en activiteit specifiek, ruimtegebruik binnen het 

stedelijk gebied (Gadet, 1999; Hajer & reijndorp, 2001; reijndorp et al., 1998). de studie 

van Meulenbelt (1997) toont aan hoe differentiatie van woonwensen heeft geleid tot 

het ontstaan van een meertoppige woningmarkt. arm en rijk raken daardoor anders 

gespreid binnen de stedelijke regio. de bevolkingssamenstelling van de verschillende 

gebieden in de stedelijke regio verandert ook naar etnische compositie en naar 

huishoudsamenstelling. In hoofdstuk drie wordt een korte schets gegeven van onder 

andere de demografische ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia in de 

amsterdamse regio hebben voorgedaan.

Het is van belang empirisch onderzoek te doen naar het ontstaan en functioneren van 

stedelijke gebieden als polycentrische stedelijke regio’s binnen de nederlandse context. 

Veelal is onderzoek en theorievorming gebaseerd op amerikaanse stedelijke regio’s, 

terwijl er van oudsher belangrijke verschillen bestaan in de structuur van nederzettin-

gen tussen amerika en europa (cervero & Wu, 1997; cervero, 1998; Van Ham, 2002). Van 

oudsher wordt nederland gekenmerkt door een groot aantal middelgrote steden in 

vergelijking met noord-amerika (dieleman & Faludi 1998; Schwanen, dieleman & dijst, 

2001). daarnaast kent nederland een lange traditie van overheidsregulering, ook bij de 

bouwopgave. de woningbouwontwikkelingen zijn sinds de tweede wereldoorlog van 

bovenaf gepland, waarbij het proces van suburbanisatie in belangrijke mate is 

opgevangen door middel van het gebundelde deconcentratiebeleid (Faludi & Van  

der Valk, 1990).

Beleidsmakers binnen nederland en ook veel internationaal en nederlands onderzoek 

richten zich veelal op processen zoals die zich binnen de gemeentegrens voordoen. 

daarnaast gaat veel wetenschappelijke literatuur in de eerste plaats over de veronder-

stelde economische schaalvoordelen van polycentrische stedelijke regio’s (lambregts, 

2009). Bovendien zien veel theoretisch georiënteerde auteurs processen van schaalver-

groting gepaard gaan met een onbegrensde toename van de (auto)mobiliteit. een empi-

risch fundament voor een sterk vergrote of onbeperkte ruimtelijke actieradius 

ontbreekt echter (Bontje, 2001). Buiten beeld blijft in welke mate bewoners ook op 

individueel niveau profiteren van de mogelijkheden die de polycentrische stedelijke 

regio biedt. In werkelijkheid trekken mensen zich in hun dagelijkse leven vermoedelijk 
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weinig van gemeentegrenzen aan. Het gegeven dat mensen zelf op steeds grotere 

schaal bewegen en daarbij mogelijk in toenemende mate een divers palet van plekken 

gebruiken, heeft veel minder aandacht gekregen in empirisch onderzoek (Bertolini & 

dijst, 2003). de laatste tijd vindt er wel in toenemende mate onderzoek plaats naar 

regionale ontwikkelingen en de functionele samenhang tussen op korte afstand van 

elkaar gelegen kernen. Het verrichten van empirisch onderzoek naar de veronderstel-

de kwaliteiten van polycentrische stedelijke regio’s, ook binnen de nederlandse 

context, heeft dan ook langzaam een plek gekregen in het wetenschappelijk onder-

zoek (Kloosterman & Musterd, 2001; Musterd & Van Zelm, 2001; Salet & Janssen-Jansen, 

2008). Zo onderzoekt Meijers (2007) of de veronderstelde theoretische voordelen van 

polycentrische stedelijke regio’s ook daadwerkelijk empirisch kunnen worden aange-

toond. Specifiek wordt ingegaan op de verschillen in de voorzieningenstructuur 

tussen regio’s die meer monocentrisch van aard zijn en regio’s die meer polycentrisch 

van aard zijn. Martens (2006) richt zich met zijn onderzoeksvraag primair op de relatie 

tussen de ruimtelijke vorm van steden en de mobiliteitsstromen. Het onderzoek richt 

zich daarbij op een europese vergelijking op basis van verkeersstromen. Zandvliet 

(2005) richt zich in zijn onderzoek op de diversiteit van bezoekerspopulaties. In dat 

onderzoek is er aandacht voor de mate waarin plekken als stedelijke plekken functio-

neren. Immers plekken zijn stedelijker naar mate de diversiteit van de gebruikerspopu-

latie toeneemt. de vraag of bewoners van polycentrische stedelijke regio’s in toene-

mende mate ook daadwerkelijk van verschillende plekken gebruik gaan maken is 

echter nog niet aan bod gekomen. deze kennislacune vormt een belangrijke aanleiding 

voor dit onderzoek. In dit onderzoek wordt getracht te achterhalen of bewoners van 

een polycentrische stedelijke regio in de loop van de tijd ook daadwerkelijk meer 

gebruik zijn gaan maken van een groter deel van de polycentrische stedelijke regio. 

tevens wordt gezocht naar verklaringen voor veranderingen in het ruimtelijk gedrag.

Kortom de veranderde ruimtelijke structuur heeft er voor gezorgd dat er een nieuw 

type regio is ontstaan. de wijze waarop plaatsen in deze regio onderling verbonden 

zijn en functionele samenhang vertonen is veranderd (droogh & cortie, 1991; 

 titheridge & Hall, 2006). de opkomst van polycentrische stedelijke regio’s betekent dus 

meer dan alleen een afnemende dominantie van de oude kernstad. Hierbij moet beseft 

worden dat er weliswaar een recursieve relatie bestaat tussen ruimtelijk gedrag van 

inwoners en regionale samenhang van plaatsen, of te wel dat de ruimtelijke structuur 

zowel oorzaak als gevolg is van het ruimtelijk gedrag van inwoners in een gebied,  

maar dat tegelijkertijd op individueel niveau ruimtelijk gedrag afhankelijk is van de 

ruimtelijke structuur (Van Kempen et al., 2000; Priemus, nijkamp & Banister, 2001).

1.2	 	Mobiliteitsgroei

Voor een goed inzicht in de ontwikkeling van het aandeel polycentrische stedelingen is 

niet alleen aandacht voor de ruimtelijke dynamiek, maar eveneens voor de groei van 

de mobiliteit van groot belang. Mensen zijn in het bijzonder door de opkomst en wijde 
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verspreiding van auto’s veel mobieler geworden (Van rij et al., 2002). Slechts ter 

illustratie kan verwezen worden naar het feit dat tussen 1960 en 2000 het aantal auto’s 

in nederland vertienvoudigde, terwijl de 18+ bevolking slechts met ongeveer 70 

procent toenam. Het aantal afgelegde kilometers per persoon per jaar in die periode 

verviervoudigde en de autosnelweginfrastructuur verdubbelde ruimschoots tussen 

begin jaren 70 en eind jaren 90 (Harms, 2003; Harms, 2008). Mensen kunnen hierdoor 

meer verschillende en ruimtelijk verder uit elkaar gelegen activiteitenplaatsen 

bezoeken. dit heeft er ook voor gezorgd dat (auto)mobiliteit een wezenlijk onderdeel 

van de hedendaagse samenleving is geworden (Bertolini, 2009). Of te wel “autorijden 

wordt meer en meer gezien als een onmisbaar onderdeel van een moderne, pseudo-

nomadische levensstijl” (Peters, 2003, p. 46). 

de groei en de betekenis van mobiliteit in het dagelijkse leven blijkt ook uit de 

financiële uitgaven ten behoeve van mobiliteit. Uit budgetonderzoek blijkt dat de 

kosten van verkeer en vervoer aanzienlijk zijn en dat het aandeel binnen het totale 

budget groeiende is. In 2008 besteedde een nederlands huishouden gemiddeld ruim 

een zesde van het huishoudinkomen aan mobiliteit. Binnen alle groepen huishoudens 

en inkomensgroepen zijn de mobiliteitskosten tussen 1992 en 2008 sneller gestegen 

dan het inkomen. de mobiliteitskosten vormen daardoor tegenwoordig na de kosten 

voor huisvesting de grootste uitgavenpost van huishoudens (Van der Ploeg, 2009). 

een belangrijk gegeven bij de veranderende mobiliteit in deze periode is dat de 

verandering in de vervoerswijze, de zogenoemde modal split, veel groter is geweest 

dan de verandering in het aantal verplaatsingen of de reistijd. een veel groter aandeel 

van de verplaatsingen wordt tegenwoordig per auto verricht in vergelijking met enkele 

decennia geleden toen het aandeel van langzaam verkeer (fiets en te voet) nog veel 

groter was. de opkomst van de automobiliteit heeft ruimtelijke uiteengelegdheid 

uitgelokt door het faciliteren van het verder uiteenliggen van activiteitenplaatsen. 

daarmee is de opkomst van de polycentrische stad en wellicht ook van de polycentri-

sche stedeling mogelijk gemaakt. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat in de 

individuele organisatie van het dagelijkse leven zowel het belang van afstand als van 

bestuurlijke grenzen is afgenomen. Het gevolg is dat niet alleen de ruimtelijke 

reikwijdte van mensen is toegenomen, maar bovenal ook de diversiteit in verplaat-

singspatronen (Bertolini & dijst, 2003; rooij, 2005). een toegenomen diversiteit van 

activiteitenplaatsen wordt naar verwachting ook sterk bevorderd door de opkomst 

van Ict en mobiele telefonie. Beide ontwikkelingen hebben namelijk geleid tot 

processen van flexibilisering en fragmentering van activiteitenpatronen en daarmee 

samenhangende tijd-ruimtepaden (couclesis, 2004; Schwanen, dijst & Kwan, 2008; 

Hubers, Schwanen & dijst, 2008).
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1.3	 	Het	palet	van	plekken

Burgers (2002) stelt in zijn oratie ‘de gefragmenteerde stad’ dat de verandering naar een 

polycentrische stedelijke regio meer is dan een vergroting van het stedelijk gebied. de 

verandering kan niet worden opgevat als een opgerekte regionale stad; daarvoor zijn 

de relaties niet alleen te divers en te complex maar bovenal ook te individueel gewor-

den. de complexiteit van de stedelijke samenleving in een polycentrische stedelijke 

regio zou samenhangen met de gedifferentieerdheid in de tijd-ruimtepatronen van 

individuen (Burgers, 2002). Het gevolg is dat er steeds minder overlap bestaat tussen de 

individuele ‘habitats’, zoals Grünfeld (1970) ze noemde. Met de term habitat werd het 

gebied aangeduid waarbinnen het dagelijkse leven van mensen zich afspeelde. Mensen 

waren in de organisatie van het dagelijkse leven zowel gebonden door als verbonden 

met hun habitat (Grünfeld, Goudappel & deben, 1974). In dit onderzoek wordt niet 

gesproken over de ‘habitat’ van mensen, maar over het door hen gebruikte ‘palet van 

plekken’. Met de terminologie van ‘het palet van plekken’ wordt een neutrale term 

gekozen om de activiteitenplaatsen die mensen benutten aan te duiden. de term ‘palet 

van plekken’ is neutraler dan ‘habitat’ om twee redenen. In de eerste plaats roept het 

niet de idee van verbondenheid op zoals met een term als habitat gebeurt, het geeft 

aan dat de relatie tussen plek en gebruiker puur functioneel kan zijn. In de tweede 

plaats geeft de term palet van plekken sterker aan dat het niet over een aaneengeslo-

ten gebied hoeft te gaan, verschillende activiteitenplaatsen kunnen onderdeel vormen 

van iemands palet van plekken zonder dat wordt verwezen naar het hele territorium 

dat hiermee wordt omsloten. dit laatste argument is ook de reden om niet de term 

actieruimte te benutten (zie onder meer dijst, 1995; ritsema van eck et al., 2006). de 

term actieruimte verwijst ook in belangrijke mate naar de reikwijdte, of te wel de 

maximale afstand tussen activiteitenplaatsen, in plaats van naar een toenemende 

complexiteit in het aantal activiteitenplaatsen.

1.4	 	De	polycentrische	stedeling

doelstelling van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de mate waarin een polycentri-

sche stedelijke regio, op geaggregeerd niveau gemeten aan een grote mate van kris-

krasverplaatsingen, betekenis heeft gekregen in de activiteitenplaatsen van de 

polycentrische stedeling. Was er vroeger geen of minimale ruimtelijke discrepantie 

tussen de activiteiten die mensen uitvoeren, tegenwoordig bestaat die ruimtelijke 

discrepantie er voor een steeds groter scala aan activiteiten. nadat eerst de ruimtelijke 

discrepantie tussen wonen en werken is toegenomen, kan men pas over een polycen-

trische stedeling spreken bij het gebruik van een derde plek in de regio. Bij het palet 

van plekken gaat het expliciet om meer dan de woonwerkrelatie. Het activiteitenpa-

troon of het daily urban system is niet meer eenvoudigweg te bepalen aan de hand van 

woonwerkrelaties (camstra, Goethals & Musterd, 1994). In dit onderzoek gaat het om 

meerdere plekken die mensen gebruiken, dus juist het gebruik van een derde en 

eventueel volgende locaties naast bijvoorbeeld wonen en werken maakt iemand een 
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polycentrische stedeling. een tweede argument om te kiezen voor een breder perspec-

tief dan uitsluitend de woonwerkrelaties is dat in het verleden met behulp van 

woonwerkrelaties regio’s zijn afgebakend binnen nederland, bijvoorbeeld de zoge-

noemde cOrOP gebieden. In dit onderzoek gaat het echter om het in kaart brengen 

van het ruimtelijke gedrag van individuen en groepen binnen een regio. tot slot wordt 

door deze brede definitie gewaarborgd dat het onderzoek zich niet beperkt tot 

forensen, maar dat ook bewoners zonder werk en bewoners die in de eigen woonge-

meente werken in het onderzoek worden betrokken zonder dat afbreuk wordt gedaan 

aan het schaalniveau van de polycentrische stedelijke regio. 

Bij het beschrijven van de polycentrische stedelijke regio als een geheel van mogelijk-

heden waar mensen met hun eigen palet van plekken als het ware hun eigen ideale 

stedelijke leefomgeving of ‘virtual city’ creëren kunnen ook kanttekeningen worden 

geplaatst. Wellicht bestaan er ook groepen die zich onvoldoende kunnen handhaven. 

Of wellicht bestaan er in toenemende mate groepen bewoners die weliswaar verschil-

lende plekken benutten, maar die tegelijkertijd ook lijden onder de tijdsdruk en stress 

die het oplevert. In een studie begin jaren 80 ‘Het dagelijks leven in een stadsgewest’ 

werd uitgebreid stil gestaan bij mogelijke negatieve gevolgen van een zogenoemd 

‘verschraald en beknot’ activiteitenpatroon van groepen inwoners als gevolg van de 

ruimtelijke uiteengelegdheid van activiteitenplaatsen. er werd hierbij in het bijzonder 

aandacht besteed aan huisvrouwen die in een groeikern of suburbane woonplaats, ver 

van de centrale stad, en zonder eigen privé-vervoer, aangewezen waren op hun groene 

woonomgeving, zonder (stedelijke) voorzieningen. Hiervoor werd de term 'groene 

weduwe' gebruikt. Breder geformuleerd, in die studie werd dan ook reeds opgeroepen 

in het beleid rekening te houden met de transitie van een monocentrische naar een 

polycentrische ruimtelijke structuur (Van engelsdorp Gastelaars et al., 1983). deze 

studie tracht daarom niet alleen inzicht te geven in de groepen voor wie de polycentri-

sche stedelijke regio voordelen heeft, maar wil ook nagaan in welke mate verschillende 

groepen bewoners profijt hebben van deze ontwikkeling of er misschien wel nadelen 

van ondervinden. In die zin maakt dit onderzoek door de aandacht voor de diversiteit 

in de wijze waarop mensen hun leven (ruimtelijk) organiseren gebruik van ideeën van 

de tijdgeografie. de sterk toegenomen uiteengelegdheid van plekken kan immers ook 

zorgen voor een vorm van sociaal isolement bij minder mobiele groepen (droogleever 

Fortuijn, 1999; ellegard & de Pater, 1999). In het wetenschappelijk debat kan onder-

scheid worden gemaakt tussen enerzijds de aandacht die er in de stadsgeografie 

bestaat voor het belang van de directe woonomgeving. Het gaat hierbij in het bijzon-

der om de invloed van de ruimtelijke context voor de leefsituatie; tegelijkertijd bestaat 

er ook een stroming die ervan uitgaat dat lokale sociale verbanden sterk aan belang 

hebben ingeboet in de moderne maatschappij (zie Bolt, Burgers & Van Kempen, 1998). 

Beide debatten komen aan bod bij de vraag of de opkomst van de polycentrische 

stedelijke regio ook leidt tot de opkomst van een nieuw type, de zogenoemde polycen-

trische stedeling. 
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1.5	 	Doel-	en	probleemstelling

Het onderzoek heeft tot doel meer inzicht te bieden in een mogelijke toename van het 

aantal verschillende activiteitenplaatsen dat individuele inwoners van een polycentri-

sche stedelijke regio in het dagelijkse leven benutten. Het onderzoek beoogt daarnaast 

inzicht te geven in hoe verschillen in het gebruikte palet van plekken verklaard 

kunnen worden. Hoewel al enkele decennia het functionele stedelijke gebied groter is 

dan de stad, is het stadsgeografisch onderzoek tot nu toe (te) vaak beperkt gebleven 

tot de bestuurlijke gemeentegrenzen (Jones, 2002). de oorzaak hiervan is dat veelal 

geschikte kennisinfrastructuur ontbreekt, er is veelal onvoldoende gedetailleerde 

geografische informatie om tot nauwkeurige inzichten te komen over de ontwikkelin-

gen op het regionale schaalniveau (de Graaff & Boekema, 1997). de regionale kennis-

ontwikkeling in het kader van dit onderzoek is zowel wetenschappelijk als beleidsma-

tig van belang. de focus binnen het onderzoek ligt op de betekenis van de 

polycentrische stedelijke regio voor de dagelijkse activiteitenpatronen van individuen. 

de focus op individuen betekent dat mobiliteit an sich niet wordt onderzocht maar 

dat er wordt gekeken naar de benutte activiteitenplaatsen. de belangrijkste doelstel-

ling van het onderzoek is, met andere woorden, te achterhalen of bewoners tegen-

woordig vaker een divers palet van plekken gebruiken in hun dagelijkse leven in 

vergelijking met het verleden. Op die manier worden met een stadsgeografische 

invalshoek regionale ontwikkelingen in beeld gebracht.

Het gaat in dit onderzoek om drie vragen. In de eerste plaats gaat het over de vraag of 

er een toename is geweest in het aandeel polycentrische stedelingen. een polycentri-

sche stedeling onderscheidt zich van andere bewoners in een polycentrische stedelijke 

regio door gebruik te maken van een divers palet van plekken. In de tweede plaats gaat 

het om de vraag hoe de verandering in het aandeel polycentrische stedelingen kan 

worden verklaard. Hiertoe wordt nagegaan in hoeverre de polycentrische stedeling 

zich naar sociaal-demografische en sociaal-economische achtergrondkenmerken van 

de bevolking als geheel onderscheidt, zodat kan worden onderzocht welke invloed 

compositionele veranderingen, zoals vergrijzing, hebben op het aandeel polycentrische 

stedelingen. In het verlengde hiervan ligt de derde onderzoeksvraag. deze vraag is kort 

gezegd: ‘Wie is de polycentrische stedeling en wie is het niet?’ Hierdoor komen zowel 

de groepen met een ruimtelijk uiteengelegd palet van plekken als met een beperkt 

palet van plekken goed in beeld. dit onderzoek richt zich dus op de vraag of er een 

nieuw type stedeling aan het opkomen is en welke verklaringen daarvoor bestaan. Met 

andere woorden kunnen we tegenwoordig naast de ‘buurter’ en de ‘stedeling’ die door 

Van engelsdorp Gastelaars (1980) werden onderzocht ook de ‘polycentrische stedeling’ 

onderscheiden. Met de uitkomsten beoogt dit onderzoek een bijdrage te leveren aan 

het wetenschappelijke debat over de opkomst van polycentrische stedelijke regio’s. 

Ook heeft dit onderzoek tot doel bij te dragen aan maatschappelijke discussies over 

zowel de ruimtelijke inrichting en mobiliteitsontwikkelingen als de wijze waarop 

mensen hun leven vormgeven. 
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dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin mensen gebruik zijn gaan maken van de 

veranderende ruimtelijke constellatie. In welke mate komen mensen op meer plekken 

dan ze vroeger deden en kiezen zij voor het gebruik van plekken die passen bij hun 

voorkeuren? Kortom het gegeven dat de polycentrische stedelijke regio bestaat, roept 

de vraag op of ook de polycentrische stedeling bestaat. de vraag wordt empirisch 

uitgewerkt aan de hand van de case amsterdam, dat wil zeggen de regio amsterdam. 

dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag.

Is het aandeel bewoners in de regio Amsterdam dat een divers palet van plekken 

bezoekt – de polycentrische stedelingen – toegenomen en in hoeverre kan deze verande-

ring verklaard worden door compositionele veranderingen in de bevolking?

In dit onderzoek gaat het dus om de vraag of er ontwikkelingen zijn die aantonen dat 

er in toenemende mate gesproken kan worden over polycentrische stedelingen. 

Polycentrische stedelingen zijn hierbij gedefinieerd als inwoners van een polycentri-

sche stedelijke regio die door middel van een divers palet van plekken in het dagelijkse 

leven daadwerkelijk gebruik maken van de kwaliteit van een meerkernige complemen-

taire stedelijke regio. dit betekent dat zij dus een aantal verschillende kernen in het 

gebied geregeld benutten. Het onderzoek beperkt zicht tot de vraag of er sprake is van 

een groei van het aandeel polycentrische stedelingen en tracht niet het begrip te 

kwantificeren dan wel exact te bepalen in welke mate of binnen welk tijdsbestek er 

verschillende kernen in het activiteitenpatroon moeten zijn opgenomen om iemand 

als polycentrische stedeling te typeren. In hoofdstuk vier (data en methodologie) 

wordt ingegaan op de gebruikte (longitudinale) databestanden. Van der Wouden (2001) 

geeft aan dat resultaten van ruimtelijke relaties zeer gevoelig zijn voor de wijze van 

operationaliseren en de immer arbitraire begrenzing van regio’s. aan de exacte 

uitkomsten moet dan ook minder waarde worden gehecht dan aan de trends die op 

basis van dit onderzoek kunnen worden onderscheiden. 

dit onderzoek is uitgevoerd als een enkelvoudige casestudy in de regio amsterdam; 

ook wel de noordvleugel van de randstad genoemd. Het onderzoeksgebied loopt van 

IJmuiden tot Blaricum en van Graft-de rijp tot Sassenheim en van almere tot 

Vinkenveen. de precieze grenzen staan niet vast, maar er wonen circa één miljoen 

huishoudens en meer dan twee miljoen mensen in dit gebied. In hoofdstuk drie wordt 

het onderzoeksgebied en de ontwikkelingen die zich daarin de afgelopen decennia 

hebben voorgedaan beschreven. In hoofdstuk drie zal ook worden aangegeven dat de 

regio als een polycentrische stedelijke regio kan worden beschouwd. Verscheidene 

onderzoeken geven aan dat de interactie binnen de amsterdamse regio sterk is en 

mogelijk het verst gevorderd van alle regio’s in nederland (Bontje & Burdack, 2005; 

Bontje, 2007; Musterd, Bontje & Ostendorf, 2006; ritsema van eck et al., 2006; Van der 

Wouden, 2001).
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In hoofdstuk twee wordt op basis van bestaande literatuur ingegaan op de kenmerken 

van een polycentrische stedelijke regio en worden de mogelijke voor- en nadelen voor 

een polycentrische stedeling besproken. Hoofdstuk drie behandelt de ruimtelijke 

veranderingen in de regio amsterdam, in dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen van 

de afgelopen decennia kort geschetst en wordt aangegeven waarom we tegenwoordig 

over een polycentrische stedelijke regio kunnen spreken. Vervolgens volgen, na het 

data en methodologie hoofdstuk, een drietal hoofdstukken waarin op basis van 

kwantitatieve analyses inzicht wordt gegeven in het veranderende palet van plekken. 

tot slot wordt in het beleidshoofdstuk het gevoerde lokale overheidsbeleid beschre-

ven. Het onderzoek eindigt met conclusies en aanbevelingen. 
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De polycentrische stedelijke regio en de polycentrische stedeling in theoretisch perspectief 

hoofdstuk 2: de poLycentrische stedeLijke regio en 
de poLycentrische stedeLing in theoretisch 
perspectief

“Hij is een radicale individualist met een groot scala aan materiële mogelijkheden datgene te 

realiseren wat hij wil. Als hij ‘stad’ wil, dan gaat hij naar de stad. Wil hij eventjes ‘dorp’, dan boekt 

hij een weekje Drenthe of Zeeuws-Vlaanderen. Wil hij ‘natuur’, voor even, dan gaat hij naar de 

Ardennen of de Alpen. Wil hij ‘thuis’ en ‘geborgenheid’, dan kruipt hij diep in zijn eigen sofa en 

zet hij een mooie cd of dvd op.” (Boomkens, 2006, p.145)

2.1	 	Inleiding

de ‘netwerkstedeling’ van Boomkens organiseert volgens bovenstaand citaat op een 

zeer hoog schaalniveau zijn of haar leven. In dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat 

voor het overgrote deel van de bevolking het dagelijkse leven het stadsgewestelijke 

schaalniveau niet overtreft. de opkomst van de polycentrische stedeling hangt echter 

wel sterk samen met veranderingen in de dagelijkse mobiliteit in het stadsgewest. In 

de afgelopen decennia is, in het bijzonder door de opkomst van de auto, de dagelijkse 

actieradius van mensen enorm toegenomen. Mensen zijn in staat in hun dagelijkse 

leven grotere afstanden dan in het verleden te overbruggen. de opkomst van de 

polycentrische stedelijke regio wordt gekoppeld aan nieuwe kriskras verkeersstromen 

tussen de verschillende kernen. deze toegenomen mobiliteit is een belangrijke oorzaak 

van de veranderende stedelijke structuur. de vraag is echter in hoeverre het individu-

ele gebruikte palet van plekken als polycentrisch kan worden beschouwd. Het begrip 

daily Urban System beschrijft de ruimtelijke organisatie van een stedelijke regio. Met 

behulp van het begrip daily Urban System kan dan ook een regio worden afgebakend 

(dijst, 1995; Hägerstrand, 1970; Ostendorf, 1988). In dit onderzoek staat de vraag centraal 

in welke mate bewoners van een polycentrisch stadsgewest de mogelijkheden van de 

regio benutten. In een polycentrische stedelijke regio verwachten we dat bewoners in 

hun dagelijkse activiteitenpatroon gebruik maken van verschillende kernen en dat 

hun ruimtelijke gedrag dus gekenmerkt wordt door een divers palet van plekken. de 

veronderstelling is dat het tijd-ruimte gedrag een veel individueler en in toenemende 

mate divers karakter heeft gekregen. Het dagelijkse activiteitenpatroon is veranderd 

onder invloed van tal van maatschappelijke ontwikkelingen zoals welvaartsstijging, 

individualisering en emancipatieprocessen. deze veranderingen hebben invloed op 

het tijd-ruimtegedrag van individuen en daarmee (mogelijk) op het gebruikte palet van 

plekken binnen het polycentrische stadsgewest. Mokhatarion (2005) laat daarbij zien 

dat het minimaliseren van reistijd voor veel mensen niet de enige overweging is bij het 

selecteren van activiteitenplaatsen. dit leidt tot vragen als: zijn er tegenwoordig meer 

bewoners die zich als polycentrische stedelingen gedragen? en welke groepen bewo-

ners zijn dat dan? 
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de opkomst van de polycentrische stedelijke regio is de afgelopen 15 jaar in een groot 

aantal studies beschreven. Kenmerkend voor een polycentrische stedelijke regio is de 

sterke verwevenheid tussen verscheidene kernen op korte afstand waarbij deze 

kernen in belangrijke mate complementair aan elkaar zijn. als gevolg van deconcen-

tratie en decentralisatie van bewoners, arbeidsplaatsen en voorzieningen zijn de 

onderlinge verhoudingen veranderd. Het begrip polycentrische stedelijke regio wordt 

in de literatuur verschillend gebruikt en gedefinieerd. Het gebrek aan een eenduidige 

definiëring van het begrip heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats is de 

ruimtelijke verschijningsvorm in europa anders dan in bijvoorbeeld noord-amerika. 

de aanwezigheid van een groot aantal middelgrote steden is typerend voor europa 

(Martens, 2006; Schwanen, dieleman & dijst, 2004). In de tweede plaats wordt het 

begrip voor verschillende schaalniveaus gebruikt. Het begrip polycentrisme wordt 

toegepast op het schaalniveau van het stadsgewest, van landsdelen en zelfs van 

economische zones. een derde verklaring is dat het concept polycentrische stedelijke 

regio zowel empirisch, normatief als analytisch wordt gebruikt. Kloosterman en 

Musterd (2001) stellen dan ook dat de veelheid aan interpretaties typerend is voor de 

complexiteit van het begrip. davoudi (2003) voegt daar aan toe dat de complexiteit ook 

voortkomt uit het gegeven dat de ontwikkeling tot polycentrische stedelijke regio’s 

ingrijpt op praktisch elk gebied in het dagelijkse leven. 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal eerst het begrip polycentrische stedelijke regio 

worden gedefinieerd aan de hand van een aantal kenmerken. Het gaat hierbij om 

morfologische setting, institutionele organisatie en wijze van samenhang tussen de 

verschillende kernen. Ook zal ingegaan worden op de keuze voor het polycentrische 

stadsgewest als het relevante schaalniveau voor dit onderzoek. In het tweede deel gaat 

het om de betekenis van de polycentrische stedelijke regio voor haar bewoners. de 

opkomst van de polycentrische stedelijke regio is immers een stedelijke ontwikkeling. 

Hierdoor is de opkomst van de polycentrische stedelijke regio iets anders dan een 

voortzetting van de suburbanisatie. Suburbanisatie wordt veelal als een neergang van 

het stedelijke of zelfs als anti-stedelijk beschouwd. tegelijkertijd wordt erkend dat het 

schaalniveau waarop stedelingen hun dagelijkse leven organiseren niet meer lokaal is. 

door het bestaan van de polycentrische stedelijke regio als uitgangspunt te nemen, 

wordt daarmee in het verstedelijkingsbeleid afstand genomen van de uitgangspunten 

van het concept van de compacte stad. daarbij was de doelstelling om door middel van 

concentratie en nabijheid de mobiliteit te verminderen. dit betekent dat duidelijk 

moet worden hoe het complexe begrip stedelijkheid betekenis heeft op het hogere 

schaalniveau van het polycentrische stadsgewest. Het gaat hierbij om de vraag wat 

een stedeling is en welk individueel ruimtelijk gedrag past bij een polycentrische 

stedelijke regio.
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2.2	 	De	polycentrische	stedelijke	regio

ruimtelijke concepten, zoals polycentrisme, worden op verschillende manieren 

gebruikt. Het concept kan als een beschrijving van een gebied worden gebruikt 

(gebiedskenmerk). Het kan ook als normatief, planologisch concept worden gebruikt. 

dit betekent dat het begrip wordt gebruikt in strategische beleidsdocumenten. de 

polycentrische stedelijke regio wordt in dat geval als een (gewenst) toekomstbeeld 

gepresenteerd in de hoop planprocessen te beïnvloeden (Van Houtum & lagendijk, 

2001). Het concept is populair bij beleidsmakers omdat het synergie veronderstelt. dit 

betekent dat de polycentrische stedelijke regio als normatief concept de aanname 

hanteert dat het geheel beter functioneert dan de som der delen (Meijers, 2005). Het 

normatief gebruiken van een ruimtelijk concept zegt echter niets of weinig over het 

daadwerkelijk functioneren van een ruimtelijk gebied. Het beschrijft alleen een 

gewenst beeld van de onderlinge samenhang in een regio. de derde toepassing van 

ruimtelijke concepten is analytisch van aard. dit betekent dat aan de hand van een 

theoretisch concept het functioneren van een gebied wordt onderzocht en beschre-

ven. Het gaat daarbij om het vaststellen door middel van empirische analyse in welke 

mate een gebied voldoet aan de kenmerken van het ruimtelijke concept. In dit 

onderzoek wordt het concept polycentrische stedelijke regio analytisch gebruikt. In 

deze paragraaf wordt op basis van de literatuur het begrip polycentrische stedelijke 

regio afgebakend en beschreven. de beschrijving start met de afbakening van het 

schaalniveau, vervolgens komen een aantal morfologische en functionele kenmerken 

aan de orde en tot slot wordt de onderlinge verwevenheid en het functioneren van een 

polycentrische stedelijke regio beschreven. 

2.2.1	 	Het	schaalniveau	afgebakend	en	de	regio	begrensd
Het begrip polycentrische stedelijke regio wordt op drie schaalniveaus gebruikt. Het 

begrip polycentrische stedelijke regio wordt toegepast op het supraregionale (macro), 

interregionale (meso) en het intraregionale (micro) schaalniveau (davoudi, 2003; dühr, 

2005). Het supraregionale schaalniveau wordt gebruikt om de economische verweven-

heid van grote gebieden op wereldschaal te benoemen. de afbakening van een 

dergelijke economische zone gebeurt bijvoorbeeld op europese schaal. Het gaat dan 

om de onderlinge verwevenheid van verschillende regio’s, die door middel van 

vliegtuig of hoge snelheidstreinen verbonden zijn, een aansprekend voorbeeld hiervan 

is het concept van de “blue banana” (Brunet & Boyer, 1989; cortie, 1991). Het interregio-

nale schaalniveau beschrijft de integratie van een aantal van oorsprong weinig 

geïntegreerde, zelfstandig functionerende stadsgewesten tot één regio. de nederland-

se randstad, het duitse ruhrgebied en de Vlaamse ruit worden vaak als typerende 

voorbeelden van polycentrische stedelijke regio’s gezien op dit interregionale schaal-

niveau. Intensieve onderlinge verbondenheid tussen de steden leidt tot schaalvoorde-

len omdat men kan profiteren van elkaars sterke punten. Het gaat bij dit schaalniveau 

dus over het ontstaan van nieuwe functionele verbanden op een hoger schaalniveau 

dan voorheen het geval was. Het intraregionale schaalniveau tot slot beschrijft een 
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veranderende functionele samenhang binnen bestaande stadsgewesten. Het stedelijke 

gebied is al langer groter dan de bestuurlijke gemeentegrenzen suggereren. Het 

ontstaan van suburbane gebieden in de nabijheid van grote steden heeft gezorgd voor 

nauwe relaties tussen de woongebieden in de regio en het economische hart van deze 

regio’s. een polycentrische ontwikkeling op dit schaalniveau betekent dat de onder-

linge verwevenheid tussen de verschillende kernen verder toeneemt en dat de 

dominantie van de centrumstad afneemt. dit kan worden beschreven als een ontwik-

keling van een monocentrische stedelijke regio naar een polycentrische stedelijke 

regio.

Het schaalniveau waarop polycentrisme wordt gebruikt, bepaalt de begrenzing van 

het onderzoeksgebied en bakent tevens het concept af. Op de verschillende schaal-

niveaus bestaan andere concepten ten aanzien van de functionele specialisatie en 

integratie, de ruimtelijke verschijningsvorm en de mate van bestuurlijke eenheid 

(Kloosterman & Musterd, 2001). In dit onderzoek wordt het begrip polycentrisme 

toegepast op het intraregionale schaalniveau. Op dit stadsgewestelijke schaalniveau 

betreft dit het veranderende functioneren van verschillenden kernen binnen een 

regio. Het gaat dus om een functionele verandering binnen een regio en niet om het 

gaan functioneren als één regio. de keuze voor het intraregionale schaalniveau is 

gebaseerd op de overweging dat mensen het merendeel van hun dagelijkse activitei-

tenpatroon op dit schaalniveau vormgeven. Het interregionale schaalniveau en het 

supraregionale schaalniveau zijn voor analyses van het dagelijkse ruimtelijk gedrag 

van individuele huishoudens te groot (Musterd & Van Zelm, 2001). Het is waarschijnlijk 

dat hogere schaalniveaus van belang zijn wanneer bijvoorbeeld naar de locatiekeuze 

van multinationals wordt gekeken. In dit onderzoek echter, waarbij het tijd-ruimte 

gedrag van individuen binnen een polycentrisch stadsgewest centraal staat, dient de 

afbakening en begrenzing van de polycentrische stedelijke regio plaats te vinden op 

het micro niveau (Van Oort et al., 2007).

Het polycentrische stadsgewest wordt in dit onderzoek gebruikt voor het onderzoe-

ken van de veranderende (sociaal-ruimtelijke) verbanden tussen een (voormalige) 

centrumstad en (voormalige) suburbane gemeenten. deze onderlinge verbanden 

zorgen voor een regionaal netwerk met knopen van concentraties waarbij de onder-

linge verbanden zijn gebaseerd op stromen van goederen, informatie en mensen 

(Bertolini & Salet, 2003). Het feit dat de regionale samenhang gebaseerd is op dynami-

sche stromen geeft weinig aanknopingspunten voor de exacte regionale begrenzing. 

Sommige auteurs stellen dat het feit dat het polycentrische stadsgewest niet (exact) te 

begrenzen is, zelfs als kenmerk van een polycentrische stedelijke regio moet worden 

beschouwd (castells, 1996; Brand, 2002). Hoewel precieze begrenzing tot op zekere 

hoogte willekeurig is, afhankelijk van het gekozen criterium, is duidelijk dat er een 

grote samenhang bestaat tussen de kernen binnen de regio. aguilera (2005) stelt 

hierom dan ook dat het belangrijker is een duidelijke afbakening te kiezen, dan te 

onderzoeken of dit de beste afbakening is. Hierin kiest hij voor een pragmatische 
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oplossing in de discussie over de begrenzing van de polycentrische stedelijke regio. Hij 

stelt dat een pragmatische afbakening in het bijzonder van belang is wanneer 

ontwikkelingen door de tijd worden onderzocht. Juist bij dit type onderzoek is een 

pragmatische afbakening van een regio noodzakelijk, omdat de functioneel ruimtelijke 

grenzen van een regio in de tijd kunnen veranderen. Op het moment dat twee of meer 

momenten in de tijd met elkaar worden vergeleken, is de keuze voor de regionale 

grenzen dus altijd arbitrair. Vanuit pragmatisch oogpunt kan het polycentrische 

stadsgewest prima worden afgebakend op basis van de oude monocentrische regio-

grenzen. Polycentrische ontwikkelingen op het intraregionale schaalniveau kenmer-

ken zich immers niet door een vergroting van het stedelijke gebied. Hoewel duidelijk is 

dat een polycentrische structuur niet heeft geleid tot een onbegrensde regio, is de 

primaire vraag op het intraregionale schaalniveau in welke mate de onderlinge 

samenhang tussen de verschillende kernen is veranderd.

2.2.2	 	Kenmerken	van	het	polycentrische	stadsgewest
Het beschrijven van het polycentrische stadsgewest kan aan de hand van morfologi-

sche kenmerken, economische kenmerken, functionele verbanden en vormen van 

institutionele setting gebeuren. Ondanks de verschillende definities van polycentri-

sche stedelijke regio’s wordt bijna altijd een combinatie van die aspecten genoemd. In 

morfologisch opzicht is een polycentrische stedelijke regio op een kaart te herkennen 

doordat een relatief groot aantal middelgrote kernen op korte afstand van elkaar 

liggen. deze ruimtelijke nabijheid van meerdere centra is typerend voor een polycen-

trische stedelijke regio. een belangrijke voorwaarde daarbij is dat geen enkele kern 

(volledig) dominant is over alle andere plekken. dominantie kan worden geoperationa-

liseerd aan de hand van bijvoorbeeld het aantal inwoners of arbeidsplaatsen. Of het 

gebied ook als een polycentrische stedelijke regio functioneert wordt in belangrijke 

mate bepaald door economisch-ruimtelijke en sociaal-ruimtelijke verbanden en 

verschillen tussen de kernen. de verschillende in elkaars nabijheid gelegen centra 

kunnen namelijk ook als zelfstandige autonome steden functioneren. Kenmerkend 

voor een polycentrische stedelijke regio is het bestaan van sterke functionele verban-

den en onderlinge relaties tussen de kernen. deze verbanden en relaties kunnen 

worden geoperationaliseerd aan de hand van de vervoersstromen door de regio. Het is 

dus belangrijk dat een polycentrische stedelijke regio niet een vorm van gedeconcen-

treerde verstedelijking is, maar dat er specialisatie van de verschillende kernen 

plaatsvindt, waardoor er over complementariteit tussen de kernen gesproken kan 

worden.

deze vervoersstromen zouden worden veroorzaakt doordat de verschillende gebieden 

in een polycentrische stedelijke regio complementair zijn. dit betekent dat de nieuwe 

ruimtelijke structuur niet meer wordt gekenmerkt door een concentrisch opgebouwde 

stad, waarbij er een hiërarchische opbouw is. dit idee van christaller zou achterhaald 

zijn en in plaats daarvan hebben verschillende plekken zich verschillend gespeciali-

seerd. de verschuiving van hiërarchie naar complementariteit is daarmee kenmerkend 
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aan deze ontwikkeling. Polycentrische stedelijke regio’s kennen competitieve voorde-

len door deze complementariteit tussen de verschillende kernen. Op het moment dat 

deze verschillende gebieden in samenhang met elkaar functioneren, kunnen schaal-

voordelen worden behaald. de sterke interactie tussen de stedelijke gebieden waar-

borgt dat de verschillende gebieden elkaar niet beconcurreren, maar juist aanvullen 

zodat op het niveau van de regio competitieve voordelen worden behaald. Binnen een 

polycentrische stedelijke regio bestaan dus idealiter clusters van gespecialiseerde 

functionele centra (Bailey & turok, 2001). de specialisatie in verschillende subcentra 

veroorzaakt en waarborgt ook de onderlinge verbondenheid en functionele relaties 

tussen alle plekken in een polycentrische stedelijke regio. Indien bewoners hier 

optimaal gebruik van maken, zullen zij verschillende plekken voor verschillende 

activiteiten gebruiken. door deze concentratie kunnen hoogwaardige voorzieningen 

en gespecialiseerde werkgelegenheid bestaan. Schaalvoordelen worden behaald 

doordat in theorie voor elk centrum de gehele polycentrische stedelijke regio tot het 

afzetgebied behoort. complementariteit binnen een polycentrische stedelijke regio 

betekent dat verschillende centra een verschillende specialisatie hebben en dat er 

intensief contact bestaat tussen deze verschillende kernen (cortie, dijst & Ostendorf, 

1992). Voorwaarde voor complementariteit is dat de ruimtelijke specialisatie ook benut 

moet worden in het dagelijkse activiteitenpatroon. er is geen vaststaande gebruiksfre-

quentie vast te stellen om te kunnen spreken over complementariteit. dit hangt mede 

af van het type functie. een specialisatie naar woonmilieus in een polycentrische 

stedelijke regio kan op basis van de wooncarrière die mensen gedurende hun leven 

doorlopen, complementair zijn. terwijl bij andere functies, bijvoorbeeld werk, recreatie 

en winkelen, eerder gedacht moet worden aan een gebruikersfrequentie op jaar-, 

maand-, week- of zelfs dagelijkse basis. 

In dit onderzoek wordt het ontstaan van een polycentrische stedelijke regio primair 

beschouwd als de veranderende verhouding tussen plekken binnen een van oorsprong 

monocentrisch stadsgewest. Het belangrijkste kenmerk van een polycentrische 

stedelijke regio ten opzichte van de monocentrische stedelijke regio is, zoals gezegd, 

niet het groter worden van een stedelijke regio, maar het verspreid raken van functies 

over die regio. Het gaat hierbij in het bijzonder om het verspreid raken van werkgele-

genheidsconcentraties, nadat eerder al de woningmarkt een regionaal karakter had 

gekregen (cervero, 1998; champion, 2001; Musterd, Bontje & Ostendorf, 2006). de 

functionele verandering is gelegen in het ontstaan van meerdere centra, waardoor er 

wederzijdse en meer symmetrische relaties ontstaan tussen de kernen. Het ommeland 

is niet langer slechts betrokken op de centrale stad, het is wellicht zelfs onjuist om nog 

te spreken over ommeland versus centrale stad. Met andere woorden de functionele 

samenhang bestond ook al in een monocentrisch stadsgewest. In het monocentrische 

stadsgewest was er echter een eenzijdige betrokkenheid van de suburb op de centrale 

stad. deze eenzijdigheid is nu doorbroken, de verschillende centra zijn nu (idealiter) in 

gelijke mate op elkaar betrokken. In het polycentrische stadsgewest onderhoudt een 

voormalige suburb dan ook niet alleen een relatie met de voormalige centrumstad, 
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maar onderhoudt zij ook met praktisch elke andere plaats in het stadsgewest een 

relatie (zie figuur 1).

Figuur	1 Verkeers- en vervoersstromen

Legenda	 a  Verkeers- en vervoersstromen vinden plaats binnen een autonome Stad
b   Verkeers- en vervoerstromen in een monocentrische stedelijke regio gericht op 

één centrumgemeente
 c   Verkeers- en vervoersstromen in polycentrische stedelijke regio hebben een kriskras 

karakter gekregen

In de afgelopen honderd jaar zijn een groot aantal stedelijke gebieden veranderd van 

autonome stad via monocentrische stedelijke regio naar polycentrische stedelijke 

regio. de suburbanisatie van bewoners veroorzaakt het ontstaan van monocentrische 

stedelijke gebieden. Hoewel een groot deel van de gebruikers van de stad niet langer in 

de stad woont, vormt de stad nog steeds het dominante centrum van de regio. Zowel 

autonome steden als monocentrische stadsgewesten worden gekenmerkt door een 

hiërarchische opbouw. er is één centrum, waar de meest hoogwaardige voorzieningen 

en werkgelegenheid is geconcentreerd. Het monocentrische model veronderstelt 

tevens dat dit centrum de best bereikbare plek is. In dit model zijn dan ook alle 

dominante verkeersstromen gericht op dit centrum. In de polycentrische stedelijke 

regio is deze hiërarchische opbouw vervangen door een archipel van gespecialiseerde 

en complementaire centra. deze ruimtelijke verandering is mogelijk geworden door de 

sterk verbeterde mobiliteit. Immers, bereikbaarheid heeft niet aan belang ingeboet, 

maar veel meer plekken zijn goed bereikbaar geworden. In het verleden was de 

bereikbaarheid primair gekoppeld aan afstand, in een samenleving waarin mobiliteit 

vaak automobiliteit is, is dat veel minder het geval. 

We hebben dus te maken met drie veranderingen: veranderende (relatieve) omvang 

van verschillende kernen in de regio, veranderende functies in de kernen (specialisatie) 

en een veranderende mobiliteitsstructuur. de vervoersstromen tussen de centra 

vertonen in toenemende mate een kriskras patroon. In de voormalige monocentrische 

stad waren de vervoersstromen vanuit de suburbane, door wonen gedomineerde, 

gebieden vooral gericht op de stad. Bij de transitie van monocentrisch naar polycen-

trisch veranderen onder invloed van de nieuwe centra de relaties en vervoerstromen 

van hiërarchisch naar meer gelijkwaardig. Het is van belang te beseffen dat dit een 

geleidelijk proces is. de voormalige centrumstad zal lange tijd op een aantal gebieden 

dominant blijven. In ieder geval ontleent het polycentrische stadsgewest veelal zijn 

naam en culturele identiteit aan de oude centrumstad.

a cb
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2.2.3	 	De	sociale	en	functionele	kaart
als gevolg van een toegenomen mobiliteit zijn suburbanisatieprocessen mogelijk 

geworden. In eerste instantie verhuisde de stedelijke elite vanuit de stad naar subur-

bane gebieden en later werd deze gevolgd door middenklasse gezinnen. de voormalige 

stedelingen bleven hierbij sterk gericht op de oude stad als het economische centrum 

van de regio. Hierdoor veranderde het stedelijk gebied van autonoom naar monocen-

trisch. na verloop van tijd zijn ook arbeidsplaatsen en voorzieningen gaan decentrali-

seren en deconcentreren. Hoewel het voorstelbaar is dat als gevolg van deze suburba-

nisatie van werkgelegenheid en voorzieningen een aantal voormalige suburbs zich 

ontwikkelen tot autonome steden, wordt verondersteld dat de ontwikkeling richting 

polycentrische stedelijke structuren dominant is. door middel van een polycentrische 

structuur kunnen bewoners (vraag) en voorzieningen en arbeidsplaatsen (aanbod) 

namelijk de regionale schaalvoordelen optimaal benutten. Om profijt te hebben van 

deze schaalvoordelen is het noodzakelijk dat er een hoge mate van verwevenheid 

bestaat tussen de verschillende kernen. deze verwevenheid brengt veel kriskras 

gerichte mobiliteit voort.

als gevolg van de veranderende stedelijke morfologie en de opkomst van polycentri-

sche stedelijke regio’s is de sociaal-demografische kaart minder voorspelbaar en 

minder eenduidig interpreteerbaar dan voorheen. Het traditionele monocentrische 

stadsgewest bood belangrijke aanknopingspunten om de spreiding van de bevolking 

te verklaren. Het monocentrische stadsgewest werd immers gekenmerkt door een 

centraal gelegen kerngebied met een hoge dichtheid. naar buiten toe nam de bebou-

wingsdichtheid af evenals de gemiddelde grondprijs (Park, Burgess & McKenzie, 1925; 

alonso; 1964). dit traditionele model van de monocentrische stad was aantrekkelijk 

door zijn eenvoud. Het unieke centrum in het stadsgewest was immers niet alleen 

uniek door zijn functie- en voorzieningenniveau maar was eveneens de best bereik-

bare plek van de stedelijke regio. de veranderende bereikbaarheid en de opkomst van 

secundaire centra maakt het traditionele model steeds minder adequaat (Gordon, 

Kumar & richardson, 1989; Gordon & richardson, 1991). In de afgelopen decennia heeft 

zich een diversificatie voorgedaan aan zowel de woonmilieu zijde (aanbod) als in 

huishoudtypen (vraag) (Hoffschulte & Musterd, 1988). Vormde oorspronkelijk de 

werkplek het belangrijkste vestigingscriterium voor mensen, sinds de woon-werkaf-

stand aan belang sterk heeft ingeboet is er meer ‘ruimte’ gekomen voor het in grote 

keuzevrijheid bepalen van de woonplek. de woonplek wordt dus meer en meer 

gekozen omwille van de kwaliteiten van de woning en het woonmilieu en minder 

omwille van de werklocatie (Jobse & Musterd, 1989). als de nieuwe werkplek het 

verhuismotief vormt, dan verhuizen mensen eerder over grotere afstanden. Bij een 

verhuizing binnen een stedelijke regio is het verbeteren van de woonsituatie meestal 

het verhuismotief (droogleever Fortuijn, 1993). dit betekent dat in het verleden de 

bevolkingsomvang van een gemeente primair werd bepaald door het aantal arbeids-

plaatsen. tegenwoordig is voor huishoudens echter niet langer de werklocatie 
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bepalend maar steeds belangrijker is de woonkwaliteit. de woningvoorraad bepaalt in 

toenemende mate de bevolkingsomvang. Ostendorf (1988) beschrijft deze omslag als 

een overgang van een productieve orde (vraag naar arbeid) naar een consumptieve 

orde (aanbod van aantrekkelijk wonen) als verklaring van de gemeentelijke bevol-

kingsverandering.

een aantal demografische trends zorgt vermoedelijk voor een afname van de verschil-

len qua bevolkingssamenstelling tussen woongebieden in het polycentrische stadsge-

west. de stijging van het aandeel eenpersoonshuishoudens is bijvoorbeeld niet langer 

voorbehouden aan centraal stedelijke locaties. een ander voorbeeld ziet men bij de 

nieuwe suburbanisatietendensen onder etnische minderheden. deze processen zorgen 

voor een afnemende dominantie van de kostwinnersgezinnen uit de blanke midden-

klasse in de voormalige suburbs. Voor het interpreteren van ruimtelijke structuren is 

het in kaart brengen van de woonlocatie van huishoudens en de veranderingen die 

zich daarin voordoen van belang. de bevolkingssamenstelling en verandering van 

buurten dienen te worden bestudeerd vanuit een regionaal perspectief. de buurt als 

ruimtelijke afbakening is te klein voor het interpreteren van de dynamiek. Het gaat 

om de relatieve positie en het netwerk dat het wonen in een buurt aan verschillende 

groepen kan bieden (clark, 1987; Zukin, 2007). Processen van ruimtelijke mobiliteit, 

sociaal-demografische dynamiek en sociaal ruimtelijke segregatie hangen onderling 

samen (naess, 2006). Keuzes ten aanzien van de dagelijkse mobiliteit kunnen als 

relatief vluchtig en veranderlijk worden beschouwd. de keuze voor bijvoorbeeld de 

woonplek kent een veel langer tijdsperspectief en is daarnaast ook sturend voor de 

andere activiteiten die mensen ondernemen. de woninglocatiekeuze is typisch een 

keuze die veel impact heeft op de inrichting van het dagelijkse leven (Van diepen & 

Musterd, 2009). dit wordt versterkt door de opkomst van het tweeverdienershuishou-

den. door de aanwezigheid van twee werkplekken binnen één huishouden neemt de 

complexiteit bij het kiezen van de woonlocatie verder toe. er moet bij de keuze van een 

woonlocatie namelijk rekening worden gehouden met twee werklocaties en waar 

mogelijk ook met toekomstige arbeidsplekken (Van Ham, 2002). Sultana (2005) laat ove-

rigens zien dat de opkomst van het aandeel tweeverdienershuishoudens niet de 

oorzaak is van de toegenomen woon-werkafstanden. de woon-werkafstanden van 

leden van tweeverdienershuishoudens zijn namelijk niet groter dan van eenverdiener-

huishoudens. Wel leidt deze toegenomen complexiteit tot hogere verhuiskosten, 

waardoor huishoudens minder snel een verhuizing zullen overwegen (Green, 1997; 

Mulder & Hooimeijer, 1999). taakverdeling binnen huishoudens verschilt overigens wel 

naar residentiële context als gevolg van zowel leefstijl verschillen als verschillende 

mogelijkheden van de ruimtelijke omgeving. Binnen de nederlandse context blijken 

vrouwen in zeer stedelijke gebieden gemiddeld meer uren te werken dan in minder 

stedelijke gebieden; terwijl mannen juist gemidddeld minder uren betaald werk 

verrichten wanneer zij in zeer stedelijke gebieden wonen vergeleken met mannen in 

minder verstedelijkte gebieden (de Meester, Mulder & droogleever Fortuijn, 2007). de 

residentiële mobiliteit van huishoudens is overigens ook gedaald door het toegenomen 
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eigenwoningbezit (Helderman, Mulder & Van Ham, 2004). Verminderde residentiële 

mobiliteit kan echter juist de onderlinge verwevenheid van kernen verhogen. door 

middel van een grote dagelijkse mobiliteit kunnen mensen immers in dat geval toch 

een groot stedelijk gebied benutten en een stedelijk leven leiden. de kriskras verkeers-

stromen in een regio zullen hierdoor sterk kunnen toenemen. 

2.3	 	Stedelijkheid	en	de	polycentrische	stedeling

Het begrip stad roept verschillende associaties op. typerend voor een stad is van 

oorsprong de ruimtelijke vorm van een compacte nederzetting. Maar de stad onder-

scheidt zich ook door de stedelijke samenlevingsvorm en de publieke ontmoetings-

ruimtes, die de stad haar bewoners biedt. Het stedelijke leven is het gevolg van het 

wonen en leven in een hoge dichtheid en een grote mate van diversiteit. de ontmoe-

ting met de spreekwoordelijke ander in het publiek domein kan als typerend voor deze 

interpretatie van stedelijkheid worden gezien. de stad roept in die context associaties 

op als ‘stadslucht maakt vrij’ en individuele vrijheid, maar volgens anderen kan ook 

verwezen worden naar het verlies aan waarden en normen en het probleem van 

sociale onveiligheid. tot slot kan de stad als economische eenheid worden beschouwd, 

het gaat dan om de stad en zijn handels- en productiefunctie en om de stad als 

centrum van cultuur en politieke macht.

een stad wordt gekenmerkt door een combinatie van functies, een hoge concentratie 

en een hoge dynamiek. de hoge dichtheid in een stad gaat gepaard met een groot 

aanbod aan voorzieningen en een grote variatie in functies op een klein ruimtelijk 

gebied waardoor de bereikbaarheid goed is (Burton, 2000). Het stedelijke functioneren 

van een gebied betekent dat er onder invloed van deze sociaal-ruimtelijke kenmerken 

een constant proces van verandering en vernieuwing gaande is, resulterend in een 

hoogwaardig voorzieningenaanbod en ontmoetingen in de openbare ruimte (Brand, 

2002; Van de Ven, 1991). Het begrip stad verwijst daarnaast zowel naar de economische 

eenheid als naar een historisch gegroeid gebied en het sociaal functioneren van een 

gebied. Oorspronkelijk overlapten de verschillende functies in stedelijke gebieden 

elkaar. de beperkte actieradius van mensen maakt het noodzakelijk dat de productie-

functie, woonfunctie en voorzieningenfunctie in de stad ruimtelijk overlapten (cortie, 

dijst & Ostendorf, 1992). als gevolg van tal van maatschappelijke ontwikkelingen 

vallen de verschillende functies niet meer noodzakelijkerwijs samen in de historische 

centrale stad. de functies zijn in de polycentrische stedelijke regio over een veel groter 

gebied verspreid geraakt. Stedelijkheid wordt echter onveranderlijk geassocieerd met 

begrippen als diversiteit en verscheidenheid, maatschappelijke en culturele vernieu-

wing en dynamiek. Voor het bieden van ontmoetingsplaatsen met anderen zijn 

openheid en toegankelijkheid stringente voorwaarden (Bertolini & Salet, 2003). In die 

zin is er dus weinig veranderd aan de klassieke definitie van stedelijkheid opgesteld 

door Park, Burgess & McKenzie (1925). Kenmerkend voor het stedelijke leven is een mix 

van mensen, die hoewel zij vluchtige ontmoetingen aangaan elkaar bovenal de ruimte 
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geven om hun eigen leven naar eigen goeddunken in te richten (Hajer & reijndorp, 

2001; Sennett, 1977). Wel is zoals in paragraaf twee uitgebreid is beschreven, de ruimte-

lijke structuur veranderd. dit roept de vraag op of de voor stedelijkheid zo kenmer-

kende openbaarheid (nog) bestaat in de polycentrische stedelijke regio. Wissink (1993) 

zei in zijn afscheidsrede “de stedeling en ‘zijn’ stad” hierover: “nochtans valt niet te 

ontkennen dat er sterke ontbindende krachten zijn. Veel burgers kijken enerzijds over 

de stadsgrenzen heen en zijn anderzijds daarbinnen vooral geïnteresseerd in eigen 

plekjes.” Hij benadrukt ook dat deze toenemende ruimtelijke diversiteit in gebruikte 

plekken niet voor alle groepen in de samenleving in gelijke mate voorkomt. 

de ruimtelijke structuur van steden is dynamisch en veranderlijk, een succesvolle stad 

past zich immers continu aan aan de veranderende maatschappelijke verhoudingen. 

de ruimtelijke structuur past zich aan bij het veranderende ruimtelijke gedrag van de 

gebruikers. Het begrip ruimtelijke structuur verwijst daarbij niet zozeer naar het 

patroon van nederzettingen maar veel meer naar de verdeling van activiteitenplaatsen 

over het stedelijke gebied en naar het gebruik van de ruimtelijke omgeving door haar 

bewoners (Horton & reynolds, 1971). Succesvolle steden lukt het om ondanks de 

ruimtelijke ontvlechting, een sterke economische positie te combineren met aantrek-

kelijke woon- en leefmilieus (Florida, 2002; Ipenburg & lambregts, 2001). de toegeno-

men ruimtelijke mobiliteit heeft gezorgd voor een vergrote actieradius en een vermin-

derd belang van centraliteit maar niet voor een verminderde betekenis van ‘plaats’ als 

plek van concrete handeling en identificatie an sich (Giddens, 1990). de betekenis van 

stedelijke plekken is wel in toenemende mate persoonsgebonden en hangt in belang-

rijke mate samen met de plaats in iemands activiteitenpatroon dan wel de herinnerin-

gen die mensen er aan hebben (Milligan, 2003).

Van oorsprong hangt de betekenis van plekken af van de centraliteit van die plekken 

in de stad. In de klassieke stad is het marktplein met het stadhuis de meest centrale 

plek. die plek vormde het centrum vanuit ruimtelijk, institutioneel, economisch en 

maatschappelijk perspectief. die plek lag centraal (ruimtelijk) terwijl zij ook de 

voornaamste handelsplaats en het bestuurlijke centrum herbergde. Onder invloed van 

de toegenomen mobiliteit en de veranderende ruimtelijke structuren wordt het belang 

van plekken nu bepaald door de bereikbaarheid en bovenal de aantrekkelijkheid van 

de aanwezige functie. Het belangrijkste aspect is de mate waarin een plek een belang-

rijke plaats inneemt in verschillende stromen die zich door de polycentrische stede-

lijke regio bewegen. de nieuwe stedelijke structuur wordt beschreven als een archipel 

van knooppunten (Hajer & reijndorp, 2001; Bertolini & Salet, 2003; Boomkens, 2006).

dit netwerk van knooppunten is tot stand gekomen onder invloed van een toegeno-

men ruimtelijke mobiliteit en een toegenomen diversiteit van activiteitenpatronen en 

leefstijlen. de hedendaagse polycentrische stedelijke regio kenmerkt zich door het 

herbergen van gespecialiseerde milieus voor wonen, werken, winkelen en vrije tijd en 

niet zozeer door de menging van deze functies. de demografische veranderingen en de 



De polycentrische stedeling centraal 

32 

toegenomen verscheidenheid in huishoudtypes heeft tevens voor een verdere 

uitsortering van voorzieningen gezorgd. Welke groepen bepaalde plekken gebruiken, 

hangt samen met de bereikbaarheid en de activiteiten die daar plaatsvinden. activitei-

tenplaatsen kunnen op basis van deze twee condities worden ingedeeld, plaatsen 

verschillen van elkaar dus in het type gebruik en het type gebruikers (Bertolini & dijst, 

2003). daarnaast hebben plekken ook te maken gekregen met temporele specialisatie, 

dit betekent dat een plek een andere functie vervult op verschillende tijdstippen; 

hoewel verschillende groepen dezelfde plek dan gebruiken, hoeft dit niet te leiden tot 

een gelijktijdig en soortgelijk gebruik (Boomkens, 2006; Zandvliet, 2005). 

de toegenomen mobiliteit heeft ook geleid tot een andere beleving van de leefwereld. 

de leefwereld omvat de plekken die mensen daadwerkelijk gebruiken in hun dage-

lijkse leven. dit is niet langer een aaneengesloten gebied, maar bestaat in toenemende 

mate uit losse plekken in het stedelijk netwerk die zij vanuit hun woning kunnen 

bereiken. Hierdoor onstaat vanuit het individuele perspectief een archipel van 

gebruikte activiteitenplaatsen in de regio, het zogenoemde palet van plekken. tegelij-

kertijd zijn er ook plekken ontstaan die mensen niet gebruiken en die als het ware 

abstracte betekenisloze ruimtes zijn voor mensen (Grünfeld, 1983; reijndorp, 2004). Het 

gevoerde compacte stadbeleid in nederland heeft getracht de afstanden tussen 

verschillende activiteitenplaatsen te verkleinen met het doel de afstanden die mensen 

in hun dagelijkse leven overbruggen te verkleinen (Bontje, 2001). de mogelijkheden, 

door de verbeterde mobiliteit die mensen hebben, om toch voor verder weggelegen 

plekken te kiezen die qua specialisatie beter aansluiten, worden hierdoor echter niet 

opgeheven. Betwijfeld kan dan ook worden voor wie ruimtelijke nabijheid van een 

plek een doorslaggevend voordeel is bij een locatiekeuze ten opzichte van een activitei-

tenplaats die eveneens goed en snel bereikbaar is. Bereikbaarheid is veel belangrijker 

dan nabijheid bij de keuze een activiteitenplaats wel of niet te gebruiken. Hierbij is het 

van belang te beseffen dat de bereikbaarheid van activiteitenplaatsen sterk kan 

verschillen tussen individuen naar woonplek en / of mobiliteitsmogelijkheden (Weber 

& Kwan, 1998).

Het hedendaagse polycentrische stedelijke leven zou zich dus kenmerken door het 

benutten van gespecialiseerde plekken die ruimtelijk uiteengelegd zijn (reijndorp, 

2003). de mate waarin plekken een betere bereikbaarheid hebben is daarbij veel 

belangrijker voor het stedelijke karakter dan de centraliteit van een plek. clark (1987) 

stelt dan ook dat, om inzicht te krijgen in het ruimtelijke gedrag van groepen, er een 

verschuiving nodig is van het verklaren van ‘location in space’ naar ‘processes in space.’ 

een stedeling benut de nieuwe ruimtelijke structuur door het benutten van verschil-

lende activiteitenplaatsen. de polycentrische stedeling ontwerpt met behulp van de 

sterk toegenomen mobiliteit hierbij als het ware zijn of haar eigen stad en geeft met 

zijn of haar palet van plekken invulling aan die stad. 
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2.3.1	 	Van	potentiële	actieruimte	naar	het	gebruikte	palet	van	plekken
de groei van de mobiliteit en daarmee toegenomen maximale afstand die mensen op 

een dag kunnen overbruggen is de afgelopen decennia uitzonderlijk groot geweest. In 

nederland is sinds 1960 het aantal afgelegde kilometers per persoon per jaar bijvoor-

beeld vervijfvoudigd (Harms, 2004). de stijging van de ruimtelijke mobiliteit is niet 

alleen veroorzaakt door nieuwe en snellere transportmogelijkheden. dit wordt ook 

veroorzaakt door sociaal-demografische en sociaal-economische factoren. Onder 

invloed van verschillende maatschappelijke processen is in de loop der tijd ook het 

activiteitenpatroon van mensen veranderd. de groei van de arbeidsparticipatie zorgt 

bijvoorbeeld voor meer woon-werkverplaatsingen, maar ook voor nieuwe verplaatsin-

gen zoals van huis naar kinderopvang. Ook de toename aan vrije tijd en de opkomst 

van nieuwe vrije tijdsmilieus beïnvloedt het (ruimtelijke) activiteitenpatroon en 

daarmee de mobiliteit. de toegenomen mobiliteit geeft mensen een grote keuzevrij-

heid in de organisatie van hun activiteitenpatroon en de te gebruiken activiteiten-

plaatsen. de organisatie van het dagelijkse activiteitenpatroon wordt tegenwoordig 

minder dan in het verleden bepaald door ruimtelijke afstanden. Mensen kunnen 

vanuit hun woning een veel groter gebied bestrijken. de woonlocatie van mensen 

beperkt, dankzij de toegenomen mobiliteit, dan ook minder dan in het verleden de 

mogelijkheden van mensen. Hoewel niet vergeten moet worden dat mensen nog 

steeds te maken hebben met constraints in de organisatie van hun activiteitenpatroon. 

door de verbeterde mobiliteit zijn bewoners van de (voormalige) suburbs niet langer 

verstoken van tal van stedelijke voorzieningen, maar hebben zij juist een grote vrijheid 

om op regionale schaal hun activiteitenpatroon in te vullen. Het leven wordt tegen-

woordig in de nederlandse context dan ook meer en meer georganiseerd op een 

regionaal schaalniveau (ellegard & de Pater, 1999; nio, 2007). Bij het moderne leven is 

mobiliteit een wezenskenmerk geworden (Harvey, 1989; Peters, 2003). de woonlocatie is 

daarbij nog wel van belang waar het gaat om de ligging van de woning aan goede 

verbindingen naar tal van activiteitenplaatsen (reijndorp et al., 1998; Karsten & de 

Stigter-Speksnijder, 2006). Ook bestaan er nog steeds verschillen in de gemiddelde 

afstanden die mensen afleggen naar woonbuurt. deze verschillen hebben te maken 

met verschillen in attituden van bewoners, maar hangen ook samen met standplaats-

verschillen (Schwanen & Mokhtarian, 2005). er is veel onderzoek gedaan naar de 

woon-werkdiscrepantie in relatie tot de ruimtelijke vorm (zie dingemanse, 1993). de 

uitkomsten verschillen naar type regio, tijdsperiode, arbeidsmarkt en institutionele 

context. enkele jaren geleden heeft Schwanen (2003) voor de nederlandse context 

onderzocht hoe de relatie tussen ruimtelijke morfologie en woon-werkafstanden is. 

Zijn belangrijkste conclusie luidt dat de ruimtelijke vorm slechts beperkt de woon-

werkafstanden beïnvloedt. Sociaal-demografische en sociaal-economische factoren 

verklaren voor het overgrote deel de woon-werkafstanden.

de ruimte die mensen potentieel kunnen benutten (‘de potentiële actieruimte’) is dus 

onder invloed van de sterk verbeterde mobiliteit toegenomen. Mensen kiezen activitei-

tenplaatsen echter op basis van de (ervarings)kennis die mensen hebben. dit wordt 
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door dijst (1995) ‘de individueel waargenomen actieruimte’ genoemd. de ‘feitelijke 

actieruimte’ zijn de plekken die door mensen daadwerkelijk benut worden. Het begrip 

feitelijke actieruimte is te vergelijken met het door mij gebruikte begrip ‘palet van 

plekken’. deze indeling komt vaker voor al worden soms andere termen gebruikt. 

Horton en reynolds (1971) noemen het palet van plekken de activiteitenruimte 

(activity space) en die wordt omsloten door de actieruimte (action space) (zie voor een 

overzicht dijst, 1999). aangezien het in het polycentrische stadsgewest niet meer 

vanzelfsprekend over een aaneengesloten actieruimte gaat, is de term ‘palet van 

plekken’ geïntroduceerd. Oorspronkelijk overlapten de potentiële actieruimte en de 

feitelijke actieruimte elkaar; in de jaren 30 van de vorige eeuw vond nog meer dan 90% 

van de activiteiten plaats binnen een straal van vijf kilometer rond de eigen woning. In 

1990 was er een straal van 30 km rond de woning nodig om dezelfde 90% van de 

dagelijkse activiteiten te omvatten (Van Wee, 1994). Op het moment dat de potentiële 

actieruimte bijna drieduizend vierkante kilometer beslaat, is het onmogelijk kennis te 

hebben over het hele gebied. Vanzelfsprekend valt dan de individueel waargenomen 

actieruimte niet meer samen met de potentiële actieruimte. In figuur 2a tot en met 2d 

is schematisch weergegeven hoe deze drie ruimtes zich in de in de loop der tijd tot 

elkaar verhouden. de gebruikte jaartallen zijn indicatief en niet gebaseerd op empiri-

sche waarneming. 

de verwachte verandering in het gebruik van de ruimte door mensen betekent ook dat 

binding niet meer uitsluitend plaats vindt met de eigen woonomgeving. In de polycen-

trische stedelijke regio zijn mensen vermoedelijk met tal van plekken verbonden. Wel 

moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat de verbondenheid vermoedelijk 

niet met elke plek sterk is. Sommige plekken worden uitsluitend om functionele 

redenen gebruikt, hierbij kan gedacht worden aan stations en transferia, maar ook aan 

het tuincentrum aan de rand van de stad. Op het moment dat er uitsluitend een 

functionele relatie met een plek ontstaat, kan deze eenvoudig worden ingewisseld 

voor een andere functionele plek. er bestaat dan geen daadwerkelijke verbondenheid 

met de plaats waar de activiteit wordt ondernomen. 

2.3.2	 	Het	individuele	palet	van	plekken	
Mensen gebruiken mede als gevolg van de ruimtelijke specialisatie van plekken een 

steeds groter gebied in hun dagelijkse leven. Mobiliteit maakt het mogelijk dat 

verschillende plekken in de ruimte en in de tijd opgenomen kunnen worden in het 

activiteitenpatroon (Van Wee, 1994; Van Kempen et al., 2000). door middel van mobili-

teit is het mogelijk activiteiten op verschillende plekken uit te voeren. Hoewel een 

verplaatsing op zich tijd vergt, wordt een verplaatsing hier overigens primair opgevat 

als een middel om het activiteitenpatroon te organiseren. Het belangrijkste aspect in 

de wisselwerking tussen het mobiliteitsgedrag en het activiteitenpatroon is dus de 

keuze voor de te gebruiken activiteitenplaatsen (het locatiekeuzegedrag). Secondair 

gaat het bij mobiliteit over de verplaatsing op zich. Vragen die dan aan de orde komen, 

zijn wanneer, hoe vaak, en met welk verkeersmiddel de verplaatsing wordt onderno-
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men. de mobiliteit van een individu is dus afgeleid van de gebruikte activiteitenplaat-

sen (Schwanen, 2004). 

Mensen zijn niet footloose geworden en voor het merendeel van de activiteiten blijft 

de actieradius voor de meeste mensen beperkt tot het stadsgewest (Musterd & Van 

Zelm, 2001). de (tijd)kosten voor het bereiken van een activiteitenplaats spelen een 

belangrijke rol in de keuze een activiteit wel of niet (op die locatie) uit te voeren. de 

acceptatie voor de afstand en reistijd die mensen bereid zijn te overbruggen, hangt 

samen met de rest van het activiteitenpatroon en de sociaal-demografische achter-

grond van mensen. de kosten voor het bereiken van een specifieke activiteitenplaats 

kunnen door de tijd heen veranderen. In de eerste plaats kan een locatieverandering 

optreden als gevolg van een verhuizing. Ook de frequentie waarmee mensen een 

activiteit ondernemen kan toe- of afnemen. een mogelijk gevolg van het thuiswerken 

is bijvoorbeeld dat mensen op grotere afstand van hun werk gaan wonen, omdat zij de 

woon-werkafstand minder vaak hoeven te overbruggen. en ten derde kan de weer-

stand (de kosten van de verplaatsing) veranderen. Hierbij kan gedacht worden aan de 

aanleg van nieuwe infrastructuur of juist het ontstaan of toenemen van congestie. 

a b

c d

Legenda  Potentiële actieruimte 
 Individueel waargenomen actieruimte 
 Feitelijke actieruimte of palet van plekken

 a   rond 1900: potentiële, individueel waargenomen en feitelijke actieruimte vallen samen
 b   rond 1950 potentiële actieruimte wordt groter dan de individueel waargenomen en feitelijke 

actieruimte
 c   rond 1975: de individueel waargenomen actieruimte is kleiner dan de potentiële actieruimte 

maar veelal groter dan de feitelijke actieruimte; verschuivingen ontstaan door residentiële 
mobiliteit (suburbanisatie)

 d   rond 2000: de feitelijke actieruimte krijgt een diffuus en locatiespecifiek karakter; er kan 
gesproken worden over het individuele gebruikte palet van plekken binnen de potentiële en 
individueel waargenomen actieruimte

Figuur	2 actieruimte rond 1900, 1950, 1975 en 2000
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tijdgeografie houdt zich bezig met de mogelijkheden en onmogelijkheden waarmee 

mensen geconfronteerd worden bij het organiseren van hun ruimtelijke activiteiten-

patroon. als gevolg van het feit dat iemand maar op een plek tegelijkertijd kan zijn, dat 

een verplaatsing tijd kost en dat mensen beperkte tijd tot hun beschikking hebben, 

dienen er keuzes te worden gemaakt bij het organiseren van het activiteitenpatroon. 

Hägerstrand (1970) benoemt drie typen constraints waarmee individuen worden 

geconfronteerd bij het organiseren van hun ruimtelijke activiteitenpatroon. Hij maakt 

onderscheid tussen ‘capability constraints’, ‘coupling constraints’ en ‘authority 

constraints’. de capability constraints hebben te maken met de maximaal mogelijke 

afstanden die te overbruggen zijn, zodat er ook nog tijd is om de activiteiten uit te 

voeren. Mensen zijn ruimtelijk beperkt doordat mensen over het algemeen ’s avonds 

weer thuis willen zijn om aldaar de nacht door te brengen. coupling constraints 

hebben te maken met de noodzaak het eigen activiteitenpatroon af te stemmen met 

anderen. Het bezoeken van een theatervoorstelling is gebonden aan de tijden waarop 

de voorstelling speelt. de vrijheid bij de invulling van de werktijden wordt vaak ook 

door coupling constraints ingeperkt. tot slot hebben authority constraints te maken 

met overheidsregels, bijvoorbeeld de sluitingstijden van winkels. de invloed van deze 

verschillende constraints op de actieradius kan veranderen. de aanschaf van een auto 

vergroot de actieradius voor een individu en vermindert de zogenoemde capability 

constraints. desondanks blijft elk mens beperkt in de beschikbare tijd (24 uur per 

etmaal) en is iemand nooit volledig vrij te maken van deze constraints. 

Het aantal en de locatie van activiteitenplaatsen die iemand gebruikt, is afhankelijk 

van het activiteitenpatroon en in het bijzonder de vaststaande activiteiten die een 

structurerende werking hebben zoals de werklocatie (Kwan & lee, 2004). Indien 

onderzoek wordt gedaan naar verschillen in tijd-ruimtegedrag van groepen in een 

polycentrische stedelijke regio worden alle bewoners in belangrijke mate met dezelfde 

authority constraints geconfronteerd. Weliswaar kunnen er verschillen zijn naar de 

woonplaats of –plek naar bijvoorbeeld lokale lasten en / of het parkeerregime, maar 

verschillen in de actieruimte van individuen dienen voornamelijk verklaard te worden 

aan de hand van individuele en sociaal-demografische kenmerken en de mogelijke 

ruimtelijke verschillen die ontstaan door de relatieve woonlocatie. Belangrijke 

veranderingen in deze achtergrond zijn naast de veranderende ruimtelijke structuur 

ook veranderingen in de huishoudsamenstelling en bijvoorbeeld het toegenomen 

autobezit. de wisselwerking tussen constraints in het activiteitenpatroon die het 

gevolg zijn van ruimtelijke aspecten versus constraints die het gevolg zijn van keuzes 

in het activiteitenpatroon is lastig (cullen, Godson & Major, 1972; Mey, 1996). Hierbij 

vinden namelijk veel interactieprocessen plaats waardoor van een eenduidige 

beslissingsboom geen sprake is. Wanneer groepen met elkaar vergeleken worden, 

kunnen wel verschillen worden gevonden tussen het ruimtelijke activiteitenpatroon 

van verschillende groepen bewoners (Kwan & lee, 2004).
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2.3.2.1	 	De	betekenis	van	de	woonplek	

een toenemende dagelijkse ruimtelijke mobiliteit maakt de woonlocatie als de 

uitvalsbasis van het activiteitenpatroon belangrijk. de eigen woning vormt in toene-

mende mate het belangrijkste centrum van de gepersonaliseerde stedelijke actieruim-

te. tegelijkertijd is ook het ruimtelijke woningkeuzegedrag divers geworden. Minder 

dan in het verleden is op basis van een aantal achtergrondkenmerken de woonplek 

van iemand te voorspellen. Mensen kunnen de woonplek in toenemende mate vrij 

kiezen als gevolg van de gestegen koopkracht en de toegenomen mobiliteit (vergroting 

zoekgebied) (Van Oort, Weterings & Verlinde, 2003). 

Onder invloed van de toegenomen mobiliteit is de invloed van de woning en de 

woonomgeving op het sociale netwerk afgenomen (Bolt & torrance, 2005; Goodchild & 

cole, 2001). Sociale contacten kunnen nog wel in de buurt woonachtig zijn, de contac-

ten worden echter veel minder dan in het verleden ook in het publiek domein ge-

maakt. de sociale netwerken worden door mensen onderling gevormd en veel minder 

door ruimtelijke nabijheid verbonden (Zukin, 2007). de afstanden tussen vrienden zijn 

tegenwoordig dan ook vele malen groter dan in het verleden het geval was (Schlich et 

al., 2002). Het is kenmerkend voor het stedelijke leven dat de mate van sociale interac-

tie voldoende anonimiteit waarborgt zodat er een grote vrijheid bestaat om het leven 

naar eigen goeddunken te organiseren (Milligan, 2003). Florida (2002) heeft het hierbij 

ook over de quasi anonimiteit die aantrekkelijk is aan het stedelijke leven. Kalmijn 

(2001) noemt het bestaan van grote diverse netwerken, gebaseerd op het individu, 

kenmerkend voor de gehele hedendaagse individualistische en moderne samenleving. 

Het bestaan van sociale netwerken waarin veel overlap zit, wordt als traditioneel 

beschouwd. Op grond hiervan is het waarschijnlijk dat de stedelijke levensattitude 

verspreid is geraakt onder grote groepen in de stedelijke regio. Sommige groepen 

zouden echter nog steeds worden geconfronteerd met een beperkte actieradius en 

daardoor nog meer gefocust zijn op de directe woonomgeving, dit zijn onder andere 

etnische minderheden, ouderen en kinderen (dawkins, 2006). Indien groepen dusdanig 

beperkt zijn in hun mobiliteit dat zij sterk beperkt zijn in het organiseren van hun 

dagelijkse activiteitenpatroon, kan er gesproken worden over bewegingsarmoede. In 

een polycentrische stedelijke structuur wordt immers als het ware een minimale mobi-

liteit vereist; op het moment dat groepen hieraan niet kunnen voldoen, beperkt dat 

hun participatiemogelijkheden in de samenleving. 

In het algemeen wordt verondersteld dat bij een grotere mobiliteit de ruimtelijke 

hechting aan de woonplek afneemt (de Bruijne & Knol, 2001; Van der land, 1998; 

Putnam 2000). Zo kan de verwachting worden uitgesproken dat als gevolg van het 

werken buiten de eigen woonplaats de binding met de eigen woonkern en de mate van 

sociaal contact met plaatsgenoten vermindert. Het gevolg is dat de betekenis van de 

woonplek is veranderd maar niet automatisch ook verminderd. de woning heeft als 

centrale uitvalsbasis zelfs mogelijk aan belang gewonnen. Ondanks de sterk toegeno-

men mobiliteit blijft een tijd-ruimtelijke binding van mensen met hun woonplek 
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namelijk wel bestaan (lupi, 2008). nio (2003) heeft het hierbij zelfs over een paradox, 

aangezien de waarde van de woonomgeving toeneemt, terwijl het gebruik van de 

woonomgeving afneemt.

2.3.2.2	 	De	betekenis	van	de	levensloop

de ruimtelijke uiteenlegging van het activiteitenpatroon van individuen en huishou-

dens verloopt niet alleen parallel met de opkomst van het polycentrische stadsgewest, 

waardoor activiteitenplaatsen ruimtelijk uiteengelegd zijn geraakt, maar hangt ook 

samen met individualiseringsprocessen. Onder invloed van de individualisering is een 

steeds grotere diversiteit in de individuele activiteitenpatronen ontstaan. Omdat het 

onmogelijk is te verwachten dat de ruimtelijke configuratie van voorzieningen en 

werkplekken hierbij kan aansluiten heeft mobiliteit een belangrijke faciliterende rol 

voor het uitvoeren van een geïndividualiseerd activiteitenpatroon (Batenburg & 

Knulst, 1993; champion, 2001). deze ontwikkelingen zijn parallel verlopen met een 

toenemende verscheidenheid aan huishoudtypen en leefstijlen. dit betekent dat het 

zeer waarschijnlijk is dat het gebruikte palet van plekken niet alleen verschilt naar het 

activiteitenpatroon en de woonplek, maar dat er ook verschillen naar levensfase, 

huishoudtype en leefstijl bestaan (Molnár, 2005). In dat geval is het zeer goed mogelijk 

dat de betekenis van de polycentrische stedelijke regio verschilt tussen groepen. 

daarnaast worden er verschillen verwacht op basis van opleidingsniveau en geslacht. 

In het algemeen heeft een hoog opleidingsniveau een positieve invloed op de uiteenge-

legdheid van het gebruikte palet van plekken. tussen mannen en vrouwen worden ook 

steeds verschillen gevonden. Vrouwen blijken over het algemeen minder mobiel te zijn 

dan mannen (Gordon, Kumar & richardson, 1989b; Patterson, ewing & Haider, 2005; 

Polk, 2004).

de bewoners van het polycentrische stadsgewest kunnen worden onderscheiden naar 

de fase van hun levensloop. In verschillende fases van het leven zal het activiteitenpa-

troon zich meer of minder op de directe woonomgeving richten en ook de woonlocatie 

wordt mede door de levensloop van een huishouden bepaald. de levensloopbenade-

ring interpreteert de woonlocatiekeuze van een huishouden in samenhang met de 

fases in zogenoemde parallelle carrières zoals de huishoudcarrière, de arbeidscarrière 

en de opleidingscarrière (Mulder, 1993). de wooncarrière wordt gevormd door de 

woning en woonomgeving waarin een huishouden achtereenvolgens woont. In de 

levensloopbenadering is er aandacht voor het gelijktijdig of kort na elkaar optreden 

van een verandering in bijvoorbeeld de wooncarrière (een verhuizing) en in de 

huishoudcarrière (geboorte, sterfte, zelfstandig gaan wonen of samenwonen). aange-

zien de woning als startpunt een belangrijke bron van mogelijkheden en beperkingen 

vormt voor het dagelijkse leven en deze mogelijkheden en beperkingen verschillen 

naar woonplek is het aannemelijk dat huishoudens al naar gelang de woonbehoeften 

en de levensfase, zich op wisselende plekken in het stadsgewest vestigen (Musterd & 

Ostendorf, 1994). 
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Vanuit de levensloopbenadering kunnen ook een aantal andere achtergrondkenmer-

ken van een huishouden als potentieel invloedrijk voor het gebruikte palet van 

plekken worden gekarakteriseerd. Vanuit het perspectief van de huishoudcarrière gaat 

het om de aanwezigheid van kinderen in het huishouden. de aanwezigheid van (jonge) 

kinderen betekent een belangrijke beperking voor de actieradius van ouders. de 

tijd-ruimtepaden zijn veel meer gelimiteerd en constraints hangen bijvoorbeeld in 

belangrijke mate samen met coupling constraints zoals de openingstijden van 

kinderopvang en scholen. Ook kunnen verschillen worden verwacht tussen één- en 

tweepersoonshuishoudens. een eenpersoonshuishouden heeft enerzijds een drukker 

programma, omdat alle huishoudtaken door een persoon dienen te worden verricht. 

anderzijds heeft een eenpersoonshuishouden minder te maken met coupling con-

straints, hetgeen de vrijheid bij het invullen van het activiteitenpatroon vergroot.

Het al of niet actief zijn op de arbeidsmarkt heeft een belangrijke sturende werking op 

de tijd-ruimtepaden van mensen. Participeren op de arbeidsmarkt betekent immers 

dat een belangrijk deel van de tijdsbesteding vastligt. niet alleen wordt daarmee een 

belangrijk deel van het tijdbudget ingevuld ook de locatie van de arbeidsplek is 

meestal gegeven, wat op het tijd-ruimtepad van mensen een grote invloed heeft. 

Hierom is het niet verwonderlijk dat er veel aandacht is voor het woon-werkverkeer. 

Het is immers sturend voor een belangrijk deel van het activiteitenpatroon. daarnaast 

zorgt het woon-werkverkeer voor de grootste piekbelastingen op het wegennet en in 

het openbaar vervoer. tot slot heeft de relatieve locatie van de werkplek ten opzichte 

van de woonplek een belangrijk sturende werking op de activiteitenplaatsen die naast 

de werk- en woonplek gedurende een dag worden bezocht (dijst, 1995; Van Ham, 2002; 

Van Wee, 1994).

2.3.3	 	De	polycentrische	stedeling	getypeerd
naast de sterk sturende claims die vanuit de verschillende parallelle carrières op het 

tijd-ruimte pad van mensen worden gelegd, bestaan er verschillen tussen mensen die 

gebaseerd zijn op verschillen in attitude of leefstijl. de wijze waarop mensen hun leven 

inrichten, gebeurt grotendeels op basis van hun opvattingen over het goede leven en 

hierbij is ook het perspectief op het gebruikte palet van plekken relevant. door middel 

van keuzes in het leven geven mensen uiting aan hun leefstijl. deze leefstijl komt 

onder andere tot uiting in de keuzes die mensen maken ten aanzien van constraints 

waarmee een ieder wordt geconfronteerd bij het organiseren van zijn dagelijkse leven. 

Het gaat hierbij om tijd, geld en ruimte. Geld, tijd en ruimte vormen tot op zekere 

hoogte namelijk substituten van elkaar. de keuzes die voortkomen uit de leefstijl 

staan overigens niet onafhankelijk ten opzichte van de levensloop die mensen 

doormaken; hierbij gaat het onder andere om de keuze voor het al of niet starten van 

een gezin en het combineren van zorg- en arbeidstaken. Maar ook ten aanzien van 

mobiliteit an sich bestaan verschillen in attitude. een sterk mobiel leven wordt door 

het merendeel van de bewoners van suburbane gemeenten als vanzelfsprekend en 

passend bij het moderne leven gezien (constandse, 1989; Metaal, 2006). Ook Peeters 
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(2003) beschrijft de automobiliteit als een vanzelfsprekend onderdeel van een ‘moder-

ne, pseudo-nomadische levensstijl’. 

Boomkens (2006) beschrijft de moderne netwerkstedeling zelfs als iemand die zich 

idealiter footloose en flexibel gedraagt en op die manier zijn eigen ruimtelijke wereld 

organiseert. de woonlocatie in het polycentrische stadsgewest kan daarbij even goed 

de oude centrumstad als een voormalige buitenwijk betreffen. Zoals in dit hoofdstuk 

is aangegeven, is niemand volledig footloose en blijven ook de meest mobiele groepen 

in de samenleving door tijd en ruimte gebonden. Maar als we de door Boomkens 

gekenschetste netwerkstedeling aan het ene uiterste zetten dan horen aan de andere 

kant groepen met een uiterst compact palet van plekken, met veel overlap van de 

verschillende activiteitenplaatsen die door hen gebruikt worden. dit kunnen mensen 

zijn met beperkte middelen zoals delen van etnische minderheidsgroepen, ouderen en 

gehandicapten. Maar ook een deel van de centrale stadsbewoners lijkt nog steeds een 

sterke voorkeur te hebben voor een kleine actieruimte met weinig mobiliteit. deze 

groep hecht vermoedelijk veel waarde aan het werken op korte afstand van de woning 

(Karsten & de Stigter-Speksnijder, 2006; lupi, 2008). er kunnen dus niet alleen op basis 

van constraints maar ook op basis van leefstijl groepen worden onderscheiden met 

een voorkeur voor juist veel of juist enkele dicht bij elkaar gelegen activiteitenplaat-

sen. 

Bij het onderscheid naar leefstijl van mensen gaat het niet om het afzetten van het 

gedrag van stadsbewoners ten opzichte van suburbane en plattelands bewoners, maar 

gaat het vooral om verschillen tussen mensen en de mate waarin zij een stedelijke 

leefstijl hebben. Van engelsdorp Gastelaars (1980) maakt onderscheid tussen stedelin-

gen en buurters in de bewoners van amsterdam. Hoewel deze twee groepen naast en 

door elkaar wonen, hebben zij een andere levensoriëntatie en daarmee in samenhang 

een verschillende actieruimte. er bestaat dus nauwelijks verschil in woonplek, maar 

wel een verschil in actieruimte. de invloed van de woonlocatie op het palet van 

plekken is door het toegenomen autobezit verminderd. Indelingen zoals die zijn 

gebruikt door Van engelsdorp Gastelaars (1980), Vijgen & Van engelsdorp Gastelaars 

(1986, 1991, 1992) zijn daarom onder invloed van de toegenomen mobiliteitsmogelijkhe-

den en de opkomst van het polycentrische stadsgewest verouderd. In 2002 concludeer-

de Van der Knaap dat in de complexe hedendaagse samenleving de toegenomen 

keuzevrijheid heeft geleid tot een grotere diversiteit aan leefstijlen die ook in het 

ruimtelijk gedrag van individuen tot uitdrukking komt (zie reijndorp et al., 1998). In 

een polycentrisch stadsgewest zal niet alleen de diversiteit naar het palet van plekken 

van de bewoners in (voormalige) suburbane gebieden maar ook van inwoners van de 

(voormalige) centrumgemeente naar alle waarschijnlijkheid zijn toegenomen.

In figuur 3 is een typologie van mogelijke paletten van plekken opgenomen. deze 

typologie is gebaseerd op individuen die minimaal een drietal activiteiten onderne-

men. de verwachting is dat in de loop der tijd het aandeel mensen dat drie uiteenge-
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legde activiteitenplaatsen benut is toegenomen (type 3). Mensen die op deze manier 

hun palet van plekken in de regio kiezen. kunnen als polycentrische stedelingen 

worden beschouwd. desondanks zullen grote groepen mogelijk compacte, binnen een 

kern gelegen, sets van activiteitenplaatsen gebruiken (type 1). niet elke bewoner van 

de polycentrische stedelijke regio gebruikt een polycentrisch palet van plekken. de 

sociaal-ruimtelijke en sociaal-demografische achtergrondkenmerken zullen nog steeds 

een grote invloed hebben op de mate waarin mensen vrij zijn in het kiezen van hun 

activiteitenplaatsen. Het gaat hierbij in het bijzonder om de huishoudsamenstelling, 

geslacht, leeftijd en woonplek. Maar ook de sociaal-economische mogelijkheden en het 

opleidingsniveau van mensen hebben invloed op hun palet van plekken. Hoe hoger 

opgeleid mensen zijn hoe bewuster zij vermoedelijk voor gespecialiseerde activiteiten-

plaatsen kiezen, hetgeen een grotere ruimtelijke uiteengelegdheid van het palet van 

plekken zal inhouden. 

2.4	 	De	polycentrische	stedeling	in	de	polycentrische		
stedelijke	regio

de ontwikkelingen op het gebied van de polycentrische stedelijke regio, mobiliteit, 

betekenis van stedelijkheid en activiteitenpatronen hangen onderling samen. de 

verwachting kan worden uitgesproken dat deze processen elkaar in belangrijke mate 

Legenda	

 1 autonome woonplaatsgebruiker (het gebruikte palet van plekken ligt binnen één plaats)
  2 Monocentrische stedeling (het gebruikte palet van plekken, ligt in twee plaatsen)
  3  Polycentrische stedeling (het gebruikte palet van plekken is verspreid over minimaal drie 

verschillende plaatsen)

Figuur	3 een typologie van bewoners in een polycentrische stedelijke regio
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versterken. de verwachte toename in de diversiteit van het gebruikte palet van 

plekken zal beïnvloed worden door sociaal-ruimtelijke, sociaal-demografische en 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

de relatie tussen ruimtelijke mobiliteit en de ruimtelijke structuur is recursief, dit wil 

zeggen dat zij elkaar beïnvloeden; een veranderende ruimtelijke structuur vereist een 

veranderende ruimtelijke mobiliteit. Vanuit het perspectief van de individuele 

gebruiker van een polycentrische stedelijke regio kan de ruimtelijke structuur echter 

als gegeven worden beschouwd. Vanuit het individuele perspectief zijn daarom juist 

de veranderingen in de ruimtelijke mobiliteit relevant. nieuwe polycentrische 

ruimtelijke structuren zullen het ontstaan van nieuwe ruimtelijke activiteitenpatro-

nen stimuleren (aguilera, 2005; anas, arnott & Small, 1998; Schwanen, dieleman & 

dijst, 2002). Onduidelijk is vooralsnog op welke wijze deze beïnvloeding tot stand komt 

en of dit leidt tot meer of juist minder mobiliteit (Schwanen, dieleman & dijst, 2001). 

de co-location hypothese gaat er vanuit dat mensen zullen blijven trachten de 

reisafstand te verminderen (Sasaki & Mun, 1996). ander onderzoek wijst echter uit dat 

ook binnen polycentrische stedelijke gebieden de mobiliteit toeneemt en mensen 

nieuwe en meer plekken opnemen in hun dagelijkse activiteitenpatroon als gevolg van 

de toegenomen keuzevrijheid (aguilera, 2005 ). Zo wijzen Banister, Watson & Wood 

(1997) bijvoorbeeld op een toenemende afstand binnen stadsgewesten tussen woon- en 

werkplek. Kumar (1989) verwacht daarentegen een daling van de woonwerkafstand, 

maar een toenemende reisafstand voor andere activiteiten in een polycentrische 

stedelijke regio. empirisch onderzoek heeft tot dusver tot tegenstrijdige uitkomsten 

geleid wat betreft de relatie tussen mobiliteit en het ontstaan van polycentrische 

stedelijke regio’s (Buliung & Kanaroglou, 2006).

Juist binnen een complementaire polycentrische stedelijke regio verwacht ik dat de 

keuze voor een activiteitenplaats in toenemende mate gebaseerd wordt op de kwaliteit 

van de locatie en steeds minder op de geografische ligging. de ligging van een woning 

ten opzichte van een activiteitenplaats is immers van minder groot belang geworden 

en de verscheidenheid aan kwaliteiten tussen locaties is toegenomen (complementari-

teitsthese). Om die reden kan de verwachting worden uitgesproken dat een locatie 

tegenwoordig niet omwille van de ruimtelijke nabijheid, maar omwille van de ruimte-

lijke kwaliteit wordt opgenomen in het individuele palet van plekken. de verwachting 

is dat de complementaire kwaliteiten van de polycentrische stedelijke regio aanleiding 

geven tot het gebruik van een ruimtelijk uiteengelegd palet van plekken. tegelijkertijd 

moet beseft worden dat het palet ruimtelijk niet onbegrensd is geworden. een 

redelijke reistijd betekent dat voor de meeste mensen het palet van plekken binnen 

het polycentrische stadsgewest vorm zal krijgen.

Oorspronkelijk was de relatie tussen de verschillende plekken in een monocentrische 

stedelijke regio onderscheidend. de suburbane gebieden werden gedomineerd door de 

woonfunctie en de centrumstad was het belangrijkste centrum voor werk en voor tal 
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van functies en voorzieningen. als gevolg van decentralisatie processen van werkgele-

genheid en het ontstaan van nieuwe werkgelegenheid in de suburbs ontstond er 

evenwel een divers patroon. Hoewel als gevolg hiervan de suburbane gemeenten zich 

in theorie hadden kunnen ontwikkelen tot autonome steden is dit niet gebeurd. de 

intensieve relaties tussen de verschillende kernen in de regio blijven namelijk bestaan. 

de richting van de verkeersstromen verandert wel, en krijgt een kriskras karakter. Ook 

mensen die wonen in de centrale stad, kunnen buiten die gemeente werk vinden, en 

mensen uit een suburb kunnen werken in de oude centrumstad, de eigen woonge-

meente of een andere van oorsprong suburbane gemeente.

deze nieuwe polycentrische stedelijke regio kenmerkt zich in de eerste plaats door op 

korte afstand van elkaar gelegen bebouwde kernen (morfologisch kenmerk). In de 

tweede plaats is er sprake van een spreiding van functies en voorzieningen over 

verschillende kernen (functioneel kenmerk). In de derde plaats bestaan er belangrijke 

stromen tussen deze kernen, waardoor er gesproken kan worden over één stedelijke 

regio; het gebied functioneert hiermee als een daily urban system (mobiliteitsken-

merk). Op het moment dat mensen ook daadwerkelijk in hun eigen leven gebruik 

maken van verschillende plekken kan er gesproken worden over polycentrische 

stedelingen (gebruikerskenmerk). daarnaast kan worden nagegaan in welke mate er 

ook bestuurlijk overleg of afstemming bestaat (institutioneel kenmerk). 

de nieuwe ruimtelijke structuur is meer dan alleen een ruimtelijke geografische 

verandering. de regio functioneert ook anders doordat er nieuwe samenhang is 

ontstaan. de nieuwe structuur waarin plaatsen onderling verbonden zijn, kent een 

nieuwe veranderende functionele samenhang (droogh & cortie, 1991). dit betekent dat 

deze verandering dus meer is dan slechts het verlies aan dominantie van het oude 

centrum. aan het begin van de suburbanisatie kon over een verlies aan dominantie 

worden gesproken, maar door de functionele veranderingen is er een nieuw type 

stedelijke samenhang op regionaal niveau ontstaan. tegelijkertijd veronderstelt een 

stedelijke leefstijl dat iemand de verworvenheden van het stedelijk leven benut. een 

polycentrisch stadsgewest veronderstelt dan ook dat een groeiende groep bewoners 

een divers palet van plekken gebruikt om op die manier zijn eigen stad vorm te geven. 

een polycentrische stedeling wordt dus gekenmerkt door een grote verscheidenheid in 

het gebruikte palet van plekken. de typering verwijst in de eerste plaats naar het 

(ruimtelijke) activiteitenpatroon van iemand en niet naar zijn of haar woonlocatie. 

Stedeling zijn is dus een persoonskenmerk en zegt iets over het gedrag en de attitude 

van mensen. naast de woonplek zijn de arbeidsplek en vrijetijdsplekken minstens zo 

belangrijk om te kunnen bepalen in welke mate mensen een stedelijk leven hebben. de 

betekenis van vrije tijd en de locaties die mensen in hun vrije tijd gebruiken, hebben 

aan belang gewonnen. de invloed van de woonplek op de mate waarin iemand een 

stedelijk leven leidt en dus als polycentrische stedeling kan worden beschouwd, is 

sterk afgenomen en wellicht zelfs grotendeels verdwenen. 
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Verschillen in levensfase, sociaal-economische kenmerken en attitude beïnvloeden de 

mate waarin mensen gebruik maken van de verworvenheden van een polycentrische 

stedelijke regio. In deze studie gaat het niet over de verkeersstromen in de polycentri-

sche stedelijke regio maar om de keuzes en mogelijkheden van individuen om hun 

eigen palet van plekken samen te stellen als een ware polycentrische stedeling. 

Groepen met een ruimtelijk uiteengelegd palet van plekken kunnen als ‘polycentrische 

stedelingen’ worden beschouwd. Maar zoals Van engelsdorp Gastelaars (1980) enkele 

decennia geleden concludeerde dat niet elke stadsbewoner een stedeling is, zo zal 

vermoedelijk ook niet elke regiobewoner een polycentrische stedeling zijn. 

Bij het beschrijven van de polycentrische stad als een walhalla van mogelijkheden 

waar mensen als het ware doorheen reizen en doormiddel van hun individuele palet 

van plekken als het ware bouwen aan hun eigen ideale stedelijke leefomgeving, 

moeten ook kanttekeningen worden geplaatst. naast de winnaars zijn er mogelijk ook 

groepen die niet in staat zijn om zich te handhaven. naast groepen die van veel 

verschillende plekken gebruikmaken, kunnen er ook groepen zijn die lijden onder de 

stress en tijdsdruk die het oplevert. Mommaas (2002) introduceert voor de paradox die 

kan optreden bij het vergroten van de actieruimte door middel van het verhogen van 

de verplaatsingssnelheid het begrip “tijdsdrukveroorzakende tijdswinst.” Hiermee 

wordt bedoeld dat de hogere verplaatsingssnelheid de mogelijkheden van het aantal te 

gebruiken plekken enorm heeft vergroot, maar dat hierdoor zeker niet meer rust is 

ontstaan in het dagelijkse activiteitenpatroon. Gekscherend zou de polycentrische 

stedelijke regio om die reden in sommige gevallen misschien ook de hysterische stad 

kunnen worden genoemd. er zijn tal van mogelijkheden, maar door gebrek aan tijd is 

het onmogelijk om alle behoeftes te vervullen. 

Het is dus goed mogelijk dat er verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan een 

polycentrisch ruimtelijk gedrag. Groepen die tot de elite van de samenleving behoren, 

kunnen een attitude hebben die bijdraagt aan het benutten van een groot aantal 

verschillende plekken. de grote actieradius en het diverse palet van plekken is dan 

bovenal resultante van een grote mate van keuzevrijheid. Bij andere groepen is er 

mogelijk in mindere mate sprake van sterke samenhang tussen het ruimtelijke gedrag 

en de attituden. deze groepen worden mogelijk veel meer geleefd. als gevolg van de 

ruimtelijke verandering en schaalvergroting van voorzieningen zouden zij als het ware 

gedwongen worden tot het benutten van een ruimtelijk uiteengelegd palet van 

plekken.

de verwachting is dus dat de ruimtelijke uiteengelegdheid van plekken die mensen 

gebruiken, sterk is toegenomen. een eeuw geleden vielen de ruimtelijke leefwerelden 

van verschillende groepen in de stad nog samen. In de tussentijd groeide dat uiteen en 

is er als het ware een archipel van leefwerelden ontstaan. Sommige groepen verhuis-

den naar de suburbane gebieden en organiseerden daar hun leven terwijl andere 

groepen in de centrumstad bleven wonen. Onder invloed van ruimtelijke en maat-
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schappelijke veranderingen wordt verwacht dat het palet van plekken van mensen 

verder is geïndividualiseerd. Het palet van plekken is een individueel bepaald samen-

raapsel van activiteitenplaatsen geworden, dat iemand benut. Het feit dat het palet 

van plekken een individueel palet van plekken is, betekent niet dat het tot stand komt 

binnen een volledige keuzevrijheid. Mensen worden nog steeds geconfronteerd met 

verschillende constraints in de organisatie van tijd-ruimte gedrag. Het palet van 

plekken is echter wel individueel in de betekenis dat het een persoonlijke ruimtelijk 

gedrag weergeeft. Het individuele palet van plekken wordt niet gedeeld met anderen.
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hoofdstuk 3: dynamiek in de regio amsterdam

“De regio is te beschouwen als een netwerk van relaties in een aaneengesloten en steeds groter 

wordend stedelijk gebied. Het gebied bestaat uit meerdere centra met uiteenlopende kwaliteiten. 

Deze kwaliteiten vullen elkaar aan en geven kleur aan de diversiteit van de regionale woning-

markt. Almere is al lang geen slaapstad meer van Amsterdam, maar gewoon één van de 

woonmilieus in het stedelijk netwerk.” (een visie op de Noordvleugel van de Randstad door de 

corporaties in de regio Amsterdam, 2001)

3.1	 	De	ontwikkelingen	in	vogelvlucht

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in de regio amsterdam van de afgelopen 

decennia kort weergegeven. de nadruk daarbij ligt op de recente ontwikkeling van de 

bevolkingsomvang en –samenstelling in de verschillende gemeenten. Hiernaast wordt 

aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de spreiding van voorzieningen en 

werkgelegenheid. de spreiding van de bevolking beïnvloedt in belangrijke mate het 

ruimtelijke activiteitenpatroon van de bewoners van de polycentrisch wordende 

amsterdamse regio. Kaart 1 geeft inzicht in de snelheid waarmee nieuwe locaties in de 

amsterdamse regio de afgelopen decennia zijn ontwikkeld. In vergelijking met 1960 

zijn er in 1990 veel meer plekken verstedelijkt en de verschillende plaatsen zijn door 

middel van veelal nieuw aangelegde infrastructuur met elkaar verbonden. Met dit 

hoofdstuk wordt beoogd een beknopt overzicht te geven van de huidige stand van 

zaken. Op die manier wordt getracht inzichtelijk te maken dat de amsterdamse regio 

als een polycentrische stedelijke regio kan worden beschouwd. de regio is niet alleen 

een meerkernige regio, maar tussen de verschillende kernen bestaat ook een zekere 

mate van complementariteit. 

de bevolkingsdynamiek is in West nederland groot geweest. na de sterke groei van de 

grote steden sinds 1900, kregen de steden in de loop van de jaren 60 en 70 juist met 

grote vertrekoverschotten te maken. de belangrijkste oorzaken van suburbanisatie-

processen zijn het verlangen naar groene en kindvriendelijke woonomgevingen 

Kaart	1 Verstedelijking in de regio amsterdam; kaartbeelden van 1960, 1975 en 1990

 Bron: dijkstra, reitsma & rommerts, 1999
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(woonsuburbanisatie) en de congestie en hoge grondprijzen in de binnensteden 

(arbeidsplekken) (Van de Ven, 1991). de toegenomen welvaartsstijging en het gestegen 

autobezit maakte het hierbij mogelijk om werken en wonen in toenemende mate 

ruimtelijk van elkaar te scheiden (dijst & cortie, 1988; dignum, droogh & cortie, 1991; 

droogh & cortie, 1991; dingemanse, 1993). Opvallend is dat de richting van de suburba-

nisatie van woon- en werkplekken in de amsterdamse regio in belangrijke mate 

tegenovergesteld is geweest. de groeikernen werden aan de noordkant gepland, zodat 

het Groene Hart zo veel als mogelijk vrij van bebouwing kon blijven, veel werkgelegen-

heid koos echter juist voor centrale plekken aan de zuidkant van de regio, zodat de 

arbeidsplekken vanuit veel verschillende woonplekken optimaal bereikbaar zijn 

(cortie & Ostendorf, 1977; Van engelsdorp Gastelaars & cortie, 1973; Van Ham, 2002). 

Omdat het vertrekoverschot ook een selectief karakter had, vooral welgestelde 

huishoudens vertrokken, verarmden de steden. In het midden van de jaren 80 is er 

weer een omslag. Het vertrekoverschot wordt kleiner, en er ontstaat zelfs weer 

bevolkingsgroei (Jobse & Musterd, 1989). 

Kenmerkend voor de verschuiving in de verhouding tussen stad en ommeland is dat 

de dominantie van de centrale stad in de regio is afgenomen (Hornis & ritsema van 

eck, 2007). dat lijkt ook te gelden voor de amsterdamse regio. In het eerste decennium 

na de tweede Wereldoorlog neemt de omvang van amsterdam nog sterk toe. de be-

volkingsomvang groeit tot circa 870.000 inwoners eind jaren 50. In de periode die volgt 

neemt de bevolkingsomvang af met niet minder dan 200.000 inwoners. Het jaar 1985 

vormt voor de gemeente amsterdam en de regio amsterdam een belangrijk omslag-

punt. na meer dan twee decennia daling van het inwonertal en een decennium daling 

van arbeidsplekken vertoonde de stad amsterdam weer groei. Zowel de bevolkingsom-

vang als de werkgelegenheid begon weer toe te nemen. echter zowel de structuur van 

de bevolking als van de werkgelegenheid bleef veranderen. dit blijkt bijvoorbeeld ook 

uit de voortgaande daling van de gemiddelde woningbezetting in amsterdam. Was de 

gemiddelde woningbezetting in het midden van de jaren 80 gedaald tot 2,2, eind jaren 

60 was dit nog meer dan 3,5, in 2008 is deze gezakt tot 1,9. relatief blijft het belang van 

amsterdam ten opzichte van de regio als geheel ook na 1985 verder afnemen (Winters-

hoven, 2000). al deze ontwikkelingen gaan gepaard met grote veranderingen in de be-

volkingsomvang van de verschillende gemeenten. Bontje en latten (2005) laten daarbij 

zien dat de bevolkingsdynamiek veelal groter is dan de cijfers van de bevolkingsom-

vang per gemeente suggereren. de kleine groei die de grote steden de afgelopen twin-

tig jaar in nederland hebben doorgemaakt, verhult bijvoorbeeld de enorme dynamiek 

en de selectieve migratie die permanent plaatsvindt. niet minder dan 46 procent van 

de vestigers in de grote steden heeft de stad na vijf jaar alweer verlaten. naast de grote 

in- en uitstroom van bewoners in de grote steden, is er ook sprake van selectieve bewe-

gingen, indien wordt gekeken naar huishoudtype. Zo verlaat nog steeds een groot deel 

van de gezinnen met kinderen de grote steden. deze selectieve dynamiek zorgt ervoor 

dat er concentraties van groepen huishoudens op verschillende plekken in de regio 

bestaan en dat die door de tijd verschuiven. de spreiding van de bevolking over een 
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gebied kan worden beschreven aan de hand van economische, sociaal-culturele, demo-

grafische en beleidsontwikkelingen. al snel na de suburbanisatie golf ontstond er een 

normale uitwisselingssituatie van bewoners tussen de verschillende gemeenten in de 

regio amsterdam. er kan er dan ook al geruime tijd over een regionale woningmarkt 

worden gesproken (Jobse, Kruythoff & Musterd, 1990; Konter, 1992). dignum, droogh 

& cortie (1991) geven ook aan dat er binnen het amsterdamse stadsgewest weinig 

aanwijzingen zijn dat mensen verhuizen omwille van werkmotieven. Musterd, Bontje 

& Ostendorf (2006) laten zien dat de amsterdamse regio een ontwikkeling richting een 

polycentrische stedelijke structuur heeft doorgemaakt. 

als de grootste verandering op sociaal-demografisch gebied kan worden geschetst de 

uitstroom van middenklasse vanuit amsterdam naar de regio en de instroom van 

laagopgeleide niet-westerse migranten. Maar er is ook sprake van diversificatie in de 

bevolkingssamenstelling van de suburbane gebieden. er is bijvoorbeeld een afnemen-

de dominantie van gezinshuishoudens in de voormalige suburbane gebieden. Het is 

belangrijk hierbij te beseffen dat veranderingen zowel het gevolg kunnen zijn van 

selectieve verhuisstromen als van huishoudensdynamiek an sich. Veel gezinnen zullen 

bijvoorbeeld in de loop van de tijd in de empty nest fase terecht komen of zijn dat al. 

de nieuw gevormde huishoudens van uithuisgaande jongeren moeten ook hun eigen 

woonplek vinden. Zij kunnen zich vestigen in de oude stadscentra, maar ook hun 

zelfstandige wooncarrière direct in de woonkern waar ze zijn opgegroeid, starten. een 

toenemende diversificatie in de bevolkingsopbouw van de voormalige suburbane 

gebieden wordt verwacht. een toenemende diversiteit in bevolkingssamenstelling past 

namelijk in het verouderingsproces van deze woongebieden (Grünfeld & Overkamp, 

2008). 

3.2	 	Woningvoorraad	en	bevolking

Woningen verschillen op een groot aantal aspecten van elkaar. Het gaat dan om de 

ligging van de woning, het woningtype, eigendomstype, oppervlakte, woningprijs en 

prijs per vierkante meter. tussen deze kenmerken van woningen bestaan sterke 

samenhangen; zo gaat een grotere woning al snel samen met een hogere prijs. Bij het 

vergelijken van de woningkwaliteit gaat het in een meertoppige woningmarkt dan ook 

om zowel de vierkante meterprijs van een woning, als de totale woningprijs (Meulen-

belt, 1997). de woningvoorraad in de regio amsterdam bestaat begin 2008 uit ongeveer 

een miljoen woningen. de woningvoorraad verschilt per gemeente sterk naar zowel 

bouwjaar, woningtype, grootte en eigendomsverhouding. de woningvoorraad binnen 

de gemeente amsterdam wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door een relatief hoog 

aandeel vooroorlogse kleine meergezins- sociale huurwoningen. almere daarentegen 

is pas sinds 1975 tot ontwikkeling gekomen, en kent dus een relatief jonge woningvoor-

raad die ook merendeels bestaat uit eengezinswoningen. Binnen amsterdam daalt 

trouwens het laatste decennium het aandeel sociale huurwoningen en stijgt het eigen 

woningbezit.
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In de periode van 1975 tot 2007 is de woningvoorraad in de regio amsterdam met 55 

procent toegenomen. deze toename is iets kleiner dan in nederland als geheel; deze is 

namelijk 60 procent. dit komt doordat onder invloed van het groeikernenbeleid en de 

gebundelde deconcentratie in de jaren 70 en 80 relatief veel buiten de regio is ge-

bouwd. Het gaat hierbij ook om woningbouwlocaties zoals lelystad, die oorspronkelijk 

wel als overloop voor amsterdam zijn gepland, maar zo niet of amper hebben gefunc-

tioneerd. In de laatste vijftien jaar neemt de voorraad in de regio amsterdam sneller 

toe dan het landelijke gemiddelde. Wanneer in meer detail wordt ingezoomd, zijn er 

een aantal opvallende ontwikkelingen. de eerste betreft de WOZ-waarde ontwikkelin-

gen in de regio amsterdam in de periode 1997 en 2005. In 1997 hadden woningen in de 

gemeente amsterdam nog gemiddeld de laagste WOZ waarde van alle gemeenten in de 

regio. In de periode 1997 - 2005 zijn de woningprijzen in de gemeente amsterdam 

sterker gestegen dan elders in de regio of nederland als geheel. In 2005 waren de 

verschillen tussen de gemiddelde WOZ waarden tussen de verschillende gemeenten 

dan ook sterk verminderd. Binnen de voorraad van amsterdam valt echter op dat er 

een grote kernvoorraad is van kleine (goedkope) sociale huurwoningen en daarnaast 

een beperkte voorraad dure koopwoningen.

de omvang van het aantal inwoners in een gemeente hangt in belangrijke mate samen 

met de ontwikkelingen in de woningvoorraad. Kaart 2 geeft een overzicht van het 

relatieve aandeel woningen in de verschillende regiogemeenten voor de jaren 1980, 

1992 en 2004. Het verminderde belang van Haarlem en Hilversum in combinatie met de 

opkomende gemeenten Haarlemmermeer, Purmerend en almere is hierop duidelijk te 

zien. Het relatieve aandeel van de regionale woningvoorraad binnen de amsterdamse 

gemeentegrens is in deze periode eveneens gedaald. al blijft amsterdam met afstand 

de grootste gemeente. Wel daalt het aantal inwoners van amsterdam aan het begin 

van deze periode sterk, maar is er vanaf midden jaren tachtig weer sprake van lichte 

bevolkingsgroei. In 2009 zijn er weer evenveel amsterdammers als in 1975. Ook de 

gemeente Haarlem heeft tot in het midden van de jaren 80 te maken met bevolkings-

Kaart	2 Omvang van de woningvoorraad als aandeel van de regionale woningvoorraad per 
gemeente in de regio amsterdam in 1980, 1992 en 2004 

Legenda	  0 – 2  2 – 4  4 – 6  6 – 8  8 – 40 
 
Bron: cBS-Statline (eigen bewerking)
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krimp en daarna pas weer met een lichte groei. door de sterke groei van almere, 

Haarlemmermeer en Purmerend blijft het relatieve aandeel amsterdammers in de 

regionale bevolking overigens afnemen. In 2003 is de totale bevolkingsomvang van 

almere, amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad voor het 

eerst groter dan die van amsterdam. almere heeft in deze periode een enorme groei 

door gemaakt (+ 180.000 inwoners) en is nu zelfs naar bevolkingsomvang de tweede 

gemeente in de regio. Ook Purmerend en Haarlemmermeer zijn in deze periode meer 

dan verdubbeld qua bevolkingsomvang. Indien we kijken naar de regio als geheel, dan 

nemen we tussen 1995 en 2008 een groei waar van ongeveer 10 procent. de regio 

amsterdam heeft in 2008 in totaal 2,1 miljoen inwoners. In deze periode is het aantal 

inwoners in de regio amsterdam sneller gegroeid dan van nederland als geheel. 

er is een sterke toename geweest van het aandeel etnische bewoners in zowel amster-

dam als in de (voormalige) suburbane gebieden. Het aandeel niet-westerse allochtonen 

in de bevolking stijgt tot een op de vijf bewoners van de regio amsterdam in 2008. Ook 

in 2008 bestaan er grote verschillen in het aandeel niet-westerse allochtonen per 

gemeente. In amsterdam is bijvoorbeeld een op de drie inwoners van niet westerse 

origine. amsterdam is lange tijd de vestigingslocatie van deze bevolkingsgroep 

geweest. Kaart 3 laat zien dat het aandeel niet-westerse allochtonen tussen 1996 en 

2008 in een aantal verschillende gemeenten in de regio sterk is gegroeid. dat de groei 

van niet-westerse allochtonen in de recente jaren met name op gemeenten buiten 

amsterdam gericht is geweest, blijkt ook uit het gegeven dat in 1996 nog 70 procent 

van alle niet-westerse allochtonen in amsterdam woonde, in 2008 is dat gedaald tot 60 

procent. er is dus sprake van een blijvende concentratie binnen de gemeente amster-

dam, maar tegelijkertijd is er een toename in de andere gemeenten waar te nemen. als 

gevolg daarvan is de segratie-index gemeten op gemeentelijk schaalniveau aan het 

dalen (Jobse, Kruythoff & Musterd, 1990; de Groot, 2004; Huisman & Ostendorf, 2008). 

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat er sprake is van een selectief aantal 

plekken; binnen bijvoorbeeld almere waar Surinamers zich met name vestigen. dit 

betekent dat er ook vandaag de dag nog sprake is van een segregatie op een lager 

schaalniveau (Musterd, Bontje & Ostendorf, 2006). In kaart 4 zijn de concentratie 

Kaart	3 aandeel niet-westerse allochtonen in de bevolking per gemeente in de regio amsterdam 
in 1996, 2002 en 2008 

Legenda	  1 – 5  6 – 10  11 – 15  16 – 20  21 – 25  26 – 35
 
Bron: cBS-Statline (eigen bewerking)
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Kaart	4 regionale concentraties van niet-westerse allochtonen in 2008

Legenda	  niet-westerse allochtonen (>38%)
 
Bron: regiomonitor amsterdam (eigen bewerking)

Legenda	  tweepersoonshuishouden  eenpersoonshuishouden  Gezin
 
Bron: cBS-Statline (eigen bewerking)

Kaart	5 Huishoudsamenstelling per gemeente in de regio amsterdam in 2008
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gebieden van niet-westerse allochtonen weergeven voor het jaar 2008. Ook op deze 

kaart is duidelijk waarneembaar dat er een groot aantal concentratiegebieden is 

ontstaan buiten amsterdam. Ook wordt duidelijk dat de spreiding binnen amsterdam 

niet gelijkmatig is, maar een groot aantal concentraties kent.

In de loop van de tijd is de dominantie van de voormalige groeikernen als woonmilieu 

voor gezinnen afgenomen. Maar ook in 2008 zijn gezinnen sterk oververtegenwoor-

digd in de voormalige groeikernen en in het bijzonder in de recent opgeleverde 

woningbouwlocaties. alleenstaanden wonen relatief vaak in de gemeenten amstel-

veen, amsterdam en Haarlem. dit blijkt uit kaart 5 en wordt ook bevestigd door de 

kaart van concentratiegebieden van gezinnen en alleenstaanden op basis van de 

regiomonitor amsterdam (kaart 6).

Gemiddeld is het inkomen van de bevolking van amsterdam lager dan van de omlig-

gende gemeenten. de inkomensachterstand is echter in de afgelopen jaren kleiner 

geworden in vergelijking met de jaren 80. echter zowel in 1999 als in 2003 lag voor 

amsterdam, Beverwijk en Purmerend het gemiddelde huishoudinkomen (gestandaar-

diseerd voor verschillen in huishoudomvang) lager dan het nederlandse gemiddelde. 

In de gemeente almere, Zaanstad en Haarlem komt het gemiddelde inkomen nage-

noeg overeen met het landelijke gemiddelde. de regio kent met Bloemendaal, Blari-

cum, Heemstede, laren, naarden en amstelveen ook een groot aantal relatief welva-

Kaart	6 concentraties van gezinnen en eenpersoonshuishoudens in 2006

Legenda	  Gezin (>40%)  eenpersoonshuishouden (>62%)

 Bron: regiomonitor amsterdam (eigen bewerking)
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rende gemeenten. Zowel concentraties van topinkomens (gouden randjes) als 

concentraties van lage inkomens (pockets of poverty) komen op meerdere plekken in 

de regio voor (de Boer et al., 2009). 

3.3	 	Arbeidsplaatsen

nadat eerst de woonsuburbanisatie op gang was gekomen is later ook de werkgelegen-

heid in nederland gesuburbaniseerd (engesldorp-Gastelaars & cortie, 1973; Hessels, 

1992). Het economische belang van de amsterdamse binnenstad in de regio is dan ook 

sterk afgenomen in de afgelopen decennia. tussen 1970 en 1996 daalde het aantal 

banen van 180.000 naar 100.000. de afnemende centrumfunctie van amsterdam blijkt 

ook uit een sterke daling van de inkomende pendel naar de amsterdamse binnenstad. 

deze inkomende pendel daalde van 140.000 in 1970 naar 60.000 in 1996 (Van der Vegt & 

Manshanden, 1997). In dezelfde periode groeit de werkgelegenheid in de rest van de 

stad en de regio. Hierdoor is het (relatieve) belang van andere gemeenten in de regio 

als arbeidsplaats toegenomen (Van der Vegt et al., 1998).

In de jaren 90 gaat het economisch goed met nederland en de regio amsterdam in het 

bijzonder. nederland als geheel en de regio amsterdam kenden dan ook een lage 

werkloosheid in de jaren rond de millenniumwisseling. Van alle arbeidsplaatsen in 

nederland is circa 15 procent in de regio amsterdam gelegen. de toename aan arbeids-

plaatsen tussen 1995 en 2005 is groot geweest, circa 25 procent. na 2001 daalt de 

werkgelegenheid overigens wel enigszins in de jaren 2002, 2003 en 2004, maar stijgt in 

2005 weer. Het aandeel arbeidsplaatsen in een kern ten opzichte van alle arbeidsplaat-

sen in de regio geeft het relatieve belang van de plaats als werkcentrum in de regio 

weer. In de periode 1995-2005 blijft het relatieve aandeel arbeidsplaatsen in de gemeen-

te amsterdam ten opzichte van de rest van de regio met circa 40 procent stabiel. de 

gemeente Haarlemmermeer kan, met de banenmotor Schiphol binnen haar grenzen, 

als een ‘werkgemeente’ worden gekenschetst. er zijn in de Haarlemmermeer bijna 

evenveel inwoners als arbeidsplaatsen gelegen. Kaart 7 laat de ontwikkeling van het 

aantal bedrijven per gemeente tussen 1996 en 2008 in de regio amsterdam zien. Ook 

deze kaart laat zien dat er een meerkernig patroon is ontstaan. niet alleen amsterdam 

is een belangrijk werkcentrum, maar ook Haarlemmermeer. de gemeenten Haarlem, 

Zaanstad en almere hebben daarnaast eveneens een groot aantal bedrijfsvestigingen 

binnen hun gemeente. 

de groei van de werkgelegenheid is in de periode 1995-2007 relatief het grootst in de 

gemeente almere. In ruim tien jaar tijd verdubbelt het aantal arbeidsplaatsen, deze 

groei is sneller dan de toename van het aantal inwoners in almere. desondanks is er in 

almere nog altijd maar één arbeidsplaats op drie inwoners. naast de groeikernen 

almere en Haarlemmermeer neemt de werkgelegenheid ook relatief sterk toe in de 

andere voormalige groeikernen te weten Uithoorn, Purmerend en Zaanstad. al met al 

geeft de verandering van de werkgelegenheid tussen 1995 en 2007 aan dat er een 
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ontwikkeling richting een polycentrische stedelijke regio plaatsvindt. de groei van de 

arbeidsplaatsen vindt in het bijzonder plaats binnen nieuwe woongemeenten. 

daarnaast bestaan er tussen de kernen naar type werkgelegenheid en branchespeciali-

satie aanzienlijke verschillen (lambregts et al., 2006; Musterd, 2007). Op basis van die 

specialisatie bestaat er dus een zekere mate van complementariteit naar werkgelegen-

heid tussen de kernen in de regio. dit draagt er toe bij dat er veel ‘kriskras’ werkrelaties 

bestaan in de regio amsterdam. In de regio amsterdam zijn de pendelstromen vanuit 

de randgemeenten naar amsterdam aanzienlijk, maar ook tussen de randgemeenten 

onderling en vanuit amsterdam. de pendelstroom vanuit amsterdam naar de 

Haarlemmermeer is zelfs groter dan vanuit de Haarlemmermeer naar amsterdam (de 

Boer et al., 2008)

3.4	 	Voorzieningen

Ook het voorzieningenaanbod verandert in de loop van de tijd. deels zijn een groot 

aantal voorzieningen volgend op verhuisstromen. Maar er zijn ook veranderingen in 

de structuur van bijvoorbeeld de winkelvoorzieningen. al decennia lang neemt het 

belang van niet-dagelijkse winkels toe ten koste van winkels voor dagelijkse voorzie-

ningen. Het winkelaanbod verandert tevens onder invloed van schaalvergroting. Het 

aantal winkels daalt, maar het gemiddelde vloeroppervlak per winkel stijgt. “de 

buurt- en wijkcentra staan als gevolg van draagvlakvermindering door een lagere 

woningbezetting en grotere mobiliteit van de consumenten steeds meer onder druk, 

terwijl het winkelaanbod bij winkelcentra van een hogere orde (stadsdeelwinkelcen-

tra) wel uitgebreid is” (Bos eyssen, 2004). Op het gebied van de winkelvoorzieningen 

vinden er twee ontwikkelingen tegelijkertijd plaats. enerzijds is er een proces van 

afnemende hiërarchische opbouw van de winkelvoorzieningen. anderzijds is er sprake 

van een toenemende concentratie van winkelvoorzieningen en branches. Ook relatief 

nieuwe locaties kennen een hoogwaardig voorzieningenaanbod. als gevolg van deze 

ontwikkeling is het centrum van amsterdam niet meer automatisch de hotspot qua 

winkelvoorziening. tegelijkertijd zien we dat inwoners van amsterdam steeds vaker 

Kaart	7 absolute aantal bedrijven per gemeente in de regio amsterdam in 1996, 2002 en 2008

Legenda	  0 – 2.000  2.001 – 4.000  4.001 – 6.000  6.001 – 8.000  8.001 – 50.020
 
Bron: cBS-Statline (eigen bewerking)
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gebruik maken van regionale winkelcentra. amsterdammers waarderen bijvoorbeeld 

het winkelcentrum van amstelveen het hoogst van alle winkelcentra in de regio 

amsterdam (Federova & Slot, 2007). 

Ook uit ander onderzoek in nederland blijkt dat voor tal van voorzieningen de 

locatietheorie van christaller niet langer de spreiding van voorzieningen binnen 

regio’s verklaart (Meijers, 2007). In 2006 is er een onderzoek uitgevoerd naar cultuurbe-

zoek door de bewoners in de regio amsterdam. Hoewel amsterdam hierin nog steeds 

een grote aantrekkingskracht heeft op bewoners vanuit de hele regio, gaan bewoners 

hiervoor ook naar andere gemeenten binnen de regio amsterdam (lada, 2006). 

3.5	 	Op	weg	naar	een	polycentrische	stedelijke	regio

Kortom, de bevolkingsdynamiek op basis van absolute bevolkingsomvang kan worden 

ingedeeld in verschillende tijdsperioden (zie ook Jobse, Kruythoff & Musterd, 1990). de 

eerste periode tot de jaren 60 wordt gekenmerkt door een verhuisstroom gericht op de 

centrale steden. Het gevolg is een toenemende concentratie en dominantie van de 

centrale stad. deze groeiperiode van de stad werd gevolgd door een krimpende stad, 

maar een sterk groeiende regio onder invloed van de suburbanisatie. In deze periode 

nemen de verschillen tussen stad en ommeland af naar bevolkingsdichtheid, maar is 

er sprake van selectieve migratie en ontstaat er een inkomenskloof tussen ommeland 

en stad ten nadele van de stad. Welvarend en kansrijk woont in toenemende mate 

buiten de stad. daarna zien we vanaf midden jaren 80 een ontwikkeling in de richting 

van een gelijkwaardig maar complementaire stedelijke regio. In deze periode neemt 

zowel de bevolkingsomvang van de stad als van de regiogemeenten in absolute zin toe. 

daarnaast ontstaat er een meertoppige woningmarkt (Meulenbelt, 1997), waardoor 

zowel in de stad als in het ommeland aantrekkelijke woongebieden ontstaan met 

sociaal-economisch sterke bewoners. Ook neemt het aandeel niet-westerse migranten 

in het voormalige ommeland toe onder invloed van suburbanisatie van etnische 

minderheden (Musterd, Bontje & Ostendorf, 2006).

de in dit hoofdstuk geschetste ontwikkelingen laten zien dat er vele veranderingen 

bepalend zijn voor de huidige bevolkingssamenstelling en –spreiding in de regio 

amsterdam. Zo is de bevolking van de gemeente amsterdam ondanks een aanzienlijke 

uitbreiding van de woningvoorraad en sterke groei van het aantal arbeidsplaatsen 

gekrompen. Veranderende woonwensen en de opkomst van nieuwe huishoudcatego-

rieën en de aantrekkelijkheid om het leven in de polycentrische stedelijke regio vorm 

te geven, zorgen blijkbaar voor selectieve woonlocatiekeuzes. anno 2009 is er in de 

amsterdamse regio een redelijke mix van woonpatronen te onderscheiden naar 

sociaal-demografische en sociaal-economische achtergrondkenmerken van de 

bewoners. dit is in de eerste plaats het gevolg van het feit dat er een redelijke mix van 

woningen bestaat naar prijsniveau en eigendomsverhouding. de dominantie van 

amsterdam in de regio is afgenomen. dit geldt niet alleen in absolute zin, maar ook in 
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kwalitatieve zin. In alle gemeenten woont in toenemende mate een grote verscheiden-

heid aan huishoudtypen en bewonersgroepen. Ook op het gebied van de werkgelegen-

heid nemen we een ontwikkeling in de richting van een polycentrische stedelijke regio 

waar. de sterke groei aan arbeidsplaatsen heeft zich in het bijzonder gericht op de 

voormalige groeikernen. daarnaast bestaat er een behoorlijke diversiteit in de 

verschillende gemeenten in de regio naar het type werkgelegenheid dat men er vindt.



57 

Methodologie en data

hoofdstuk 4: methodoLogie en data

“Voor elk gebied kan zowel aannemelijk worden gemaakt dat het polycentrisch is, als worden 

gesuggereerd dat het niet zo is.” (Lambregts, 2009, p.199) 

4.1	 	Veel	eisen	aan	goede	data

Het is problematisch om geschikte en voldoende precieze data te vinden om ontwik-

kelingen van polycentrische stedelijke regio’s in de nederlandse context empirisch te 

onderzoeken (zie lambregts, 2009; Meijers 2008). Het is lastig bij dit soort onderzoeken 

juiste grenswaarden vast te stellen. Wanneer kan er bijvoorbeeld gesproken worden 

over een wel of niet bestaande sterke samenhang tussen gemeenten in een gebied? er 

bestaan geen heldere criteria om hiervoor grenswaarden vast te stellen. een discussie 

over deze waarden kan, zo stellen cortie, dijst & Ostendorf (1992), worden ontlopen 

door niet de uitkomsten zelf centraal te stellen, maar ze als relatief ten opzichte van 

andere uitkomsten te beschouwen. Zo kunnen gebieden met elkaar worden vergeleken 

of, zoals in dit onderzoek, verschillende momenten in de tijd, zodat er vastgesteld kan 

worden in hoeverre er veranderingen optreden. Ook het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag in dit onderzoek stelt zware eisen aan geschikte empirische gege-

vens. In dit hoofdstuk zal worden aangegeven op welke wijze databestanden zijn 

geselecteerd, in welke mate de gebruikte databestanden geschikt zijn en wat dit 

betekent voor de gevonden resultaten. tot slot wordt kort ingegaan op de wijze 

waarop dit onderzoek methodologisch is opgezet.

Het begrip polycentrische stedeling is weliswaar in hoofdstuk 1 en 2 gedefinieerd maar 

moet ook worden geoperationaliseerd. Om de onderzoeksvraag goed te kunnen 

beantwoorden moet de ideale dataset aan niet minder dan zeven eisen voldoen. de 

data moeten op meerdere momenten in de tijd zijn verzameld, anders zijn er geen 

ontwikkelingen in de tijd te meten. de data moeten op een laag schaalniveau verza-

meld zijn, zodat respondenten op basis van hun woongemeente kunnen worden 

ingedeeld. er moet een grote steekproefomvang zijn, van te voren is het aandeel 

polycentrische stedelingen namelijk niet in te schatten en dit kan een kleine groep 

zijn. alleen bij een grote steekproefomvang kunnen er ook over kleine groepen 

betrouwbare uitspraken worden gedaan. er moeten voldoende vragen over het 

ruimtelijk gedrag zijn voorgelegd aan de respondent, opdat een operationalisatie van 

het begrip polycentrische stedeling mogelijk is. naast informatie over het ruimtelijke 

gedrag moet er ook gevraagd zijn naar een groot aantal achtergrondgegevens van de 

respondent, zodat inzicht kan worden verkregen in welke persoonskenmerken de kans 

op een uiteengelegd palet van plekken vergroten dan wel verkleinen. daarnaast wordt 

getracht niet uitsluitend longitudinale ontwikkelingen in beeld te brengen maar ook 

na te gaan of er verschillende ontwikkelingen naar woonplek zijn. dit betekent dat een 

goede vergelijkbaarheid tussen (lokale) datasets gewenst is. de zevende en algemene 

eis is dat de datasets als goed en betrouwbaar moeten worden beschouwd. Hiermee 
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wordt gedoeld op een correcte vorm van steekproeftrekking, waardoor verzamelde 

data in belangrijke mate als representatief voor de onderzoekspopulatie kunnen 

worden beschouwd. 

In de empirische analyses wordt gebruik gemaakt van een groot aantal verschillende 

datasets (zie bijlage 1). Geen van deze datasets is oorspronkelijk verzameld om de 

verandering in het aandeel polycentrische stedelingen vast te stellen. Het gevolg is dat, 

ondanks de grote inspanning om geschikte data te vinden, de gebruikte operationalisa-

ties van het begrip polycentrische stedeling verre van ideaal zijn. de operationalisatie 

van het begrip polycentrische stedeling is daarom in enige mate bepaald door de 

beschikbare gegevens. de verschillende datasets kennen elk hun eigen kwaliteiten en 

gebreken. de verschillende datasets als geheel vullen elkaar wel goed aan. de verschei-

denheid aan gebruikte databestanden geeft veel extra diepgang en kleur aan de 

onderzoeksresultaten, maar vereist tegelijkertijd een pragmatische werkwijze in de 

analysefase en enige voorzichtigheid bij de interpretatie. 

Het vergelijken van de uitkomsten van analyses in verschillende onderzoeken, waarbij 

verschillen naar onderzoekssystematiek en –opzet bestaan, is met veel onzekerheid 

omgeven. de exacte uitkomsten vergelijken is dan ook weinig zinvol. Wel geven 

Batenburg en Knulst (1993) aan dat op deze manier goed kan worden onderzocht of 

bepaalde trends zich in de samenleving voordoen. Indien bepaalde trends namelijk in 

meerdere onderzoeken worden waargenomen, neemt de betrouwbaarheid en waar-

schijnlijkheid van de geïdentificeerde trends toe. nogmaals benadruk ik hier dat het in 

dit onderzoek inderdaad gaat om de vraag of de ontwikkeling van een polycentrische 

stedelijke regio ook leidt tot een divers gebruikt palet van plekken; zodat we kunnen 

spreken over een groeiende groep van zogenoemde polycentrische stedelingen. Het 

exacte aandeel polycentrische stedelingen is minder relevant en sterk afhankelijk van 

de gebruikte operationalisatie, maar een waargenomen trend is veel robuuster 

(Burton, 2000; Van Woudenberg, 2001).

een ander dataprobleem dat samenhangt met de onderzoeksopzet is dat het mogelijk 

is dat mensen een veranderd beeld hebben bij sommige begrippen ook al is de vraag-

stelling niet gewijzigd. een voorbeeld hiervan is de afbakening van het begrip ‘woon-

plaats’. In hoofdstuk vijf wordt de ontwikkeling van de hoeveelheid tijd die mensen 

buiten hun woonplaats doorbrengen beschreven. Het begrip woonplaats is niet per 

definitie gelijk aan het begrip woongemeente. Zo is het goed mogelijk dat mensen 

binnen een agglomeratie de gehele agglomeratie tot hun woonplaats beschouwen, 

maar ze kunnen ook uitsluitend aan hun eigen woongemeente refereren. andersom is 

het mogelijk in een meerkernige gemeente (bijvoorbeeld de Haarlemmermeer of 

Zaanstad) dat mensen alleen hun eigen woonkern als hun woonplaats beschouwen. 

Het is dus goed voorstelbaar dat mensen hun eigen woonplaats als kleiner dan wel als 

groter dan hun woongemeente beschouwen. en zou de ware polycentrische stedeling 

niet de hele polycentrische stedelijke regio als zijn woonplaats beschouwen? Met deze 
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ambiguïteit is het lastig omgaan; temeer omdat er in de afgelopen decennia veel 

gemeentelijke herindelingen zijn geweest. Gemeentelijke herindelingen hebben geleid 

tot grotere gemeenten. Op het moment dat er een toename wordt gevonden van de tijd 

die buiten de woonplaats wordt doorgebracht, veronderstellen we dat er daadwerke-

lijk een verschuiving is geweest. Het is, mede onder invloed van de vorming van 

grotere gemeenten, namelijk waarschijnlijker dat mensen het gebied dat zij tot hun 

woonplaats rekenen ruimer zijn gaan opvatten. Op grond van deze overweging wordt 

verwacht dat een eventuele gemeten toename van de tijd buiten de eigen woonplaats 

eerder een onderschatting van de werkelijke verandering van het ruimtelijke gedrag is 

dan een overschatting.

4.2	 	Eisen	aan	de	onderzoekspopulatie

de onderzoekspopulatie bestaat uit individuen die zelfstandig wonen in de regio 

amsterdam. de respondenten kunnen daarbij leven als een eenpersoonshuishouden 

of als lid van een meerpersoonshuishouden. Binnen het meerpersoonshuishouden is 

hun positie hoofd dan wel partner van hoofd van het huishouden. dit betekent dat in 

alle analyses thuiswonende kinderen buiten beschouwing zijn gebleven. Hiertoe is 

besloten, omdat in een groot aantal benutte databestanden thuiswonende kinderen 

überhaupt niet tot de onderzoekspopulatie behoorden én omdat thuiswonende 

kinderen geen of weinig invloed zullen hebben gehad op de woonplaatskeuze van het 

huishouden. 

Het onderzoek is, zoals gezegd, uitgevoerd binnen de regio amsterdam. Om die reden 

kan het onderzoek in methodologische zin als een enkelvoudige casestudy worden 

beschouwd. de onderzoeksvragen zijn immers gericht op inzicht in de ontwikkelingen 

van het ruimtelijke gedrag binnen deze ene regio. In de uitvoering van het onderzoek 

zijn, in het bijzonder in hoofdstuk zeven, een aantal gemeenten naast elkaar behan-

deld. Binnen de enkelvoudige casestudy zijn in dit onderzoek dus meerdere (sub)cases 

onderzocht. In hoofdstuk vijf en zes wordt daarentegen op een hoger, namelijk 

landelijk, schaalniveau gestart met de analyses. dit gebeurt omdat de gebruikte 

datasets gebaseerd zijn op landelijke steekproeven. er is binnen het tijdsbestedingon-

derzoek (tBO) geen regionale selectie gemaakt. In het tBO zijn de aantallen binnen de 

regio amsterdam daarvoor per meting te klein. Ook zouden er grote verschillen tussen 

de metingen ontstaan. de respondentenselectie in dit onderzoek vindt namelijk 

getrapt plaats. eerst wordt een selectie van nederlandse gemeenten uit alle gemeente 

getrokken en vervolgens worden daarbinnen respondenten geworven. dit betekent 

dat verschillende metingen voor nederland als geheel per meting goed vergelijkbaar 

zijn, maar dat vergelijkbaarheid wegvalt zodra er regionale uitsplitsingen worden 

gemaakt. Binnen het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG/MOn) wordt met enkele 

landelijke observaties gestart om vervolgens op het regionale niveau van de case in te 

zoomen. dit is mogelijk door de zeer grote steekproefomvang van het onderzoek 

verplaatsingsgedrag. de betrouwbaarheid van de uitkomsten wordt door deze 
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regionale selectie beperkt geschaad (Jansen & Van Vuren, 1985). In hoofdstuk zeven is 

gebruik gemaakt van door verschillende gemeenten in de regio uitgevoerd onderzoek. 

Bij deze datasets was de steekproeftrekking steeds de woonbevolking van de desbe-

treffende gemeente. Hierbij zijn dus geen regionale of lokale selecties nodig geweest.

4.3	 	Selectie	en	verwerving	van	de	databestanden

een groot aantal bestanden is verkregen via het Steinmetz-archief, tegenwoordig 

danS. danS, onderdeel van KnaW en nWO, is de nationale organisatie voor opslag 

en blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en gammaweten-

schappen in nederland. Het merendeel van de OVG databestanden was reeds in het 

bezit van de Uva. Voor de gemeentelijke databestanden (hoofdstuk 7) is contact 

gezocht met de verschillende afdelingen onderzoek en statistiek in de regio amster-

dam. alle benaderde afdelingen hebben meegewerkt, in de zin dat ik ben ontvangen en 

op basis van bestaande vragenlijsten mocht nagaan in welke mate er geschikte 

databestanden bestonden. Indien geschikte onderzoeken waren uitgevoerd is het 

steeds gelukt ook een (digitaal) databestand ter beschikking te krijgen. de databestan-

den lijken compleet te zijn. de variabelen en de waarden waren over het algemeen 

goed en helder gelabeld. Ook konden steeds de juiste variabelen aan de hand van de 

vragenlijst gevonden worden. er is naar geschikte lokale data gezocht over een zo lang 

mogelijke periode. In praktijk was er geen kennis of informatie beschikbaar over de 

periode van vóór 1990. de kans dat er op lokaal niveau goed gearchiveerde databestan-

den bestaan van meer dan 20 jaar oud lijkt dan ook klein te zijn. 

na het beoordelen van de beschikbare databestanden is steeds een verzoek gedaan tot 

gebruik van de databestanden voor dit onderzoek. aan dit verzoek is in alle gevallen 

gehoor gegeven. In een groot aantal gevallen is een kopie van de originele databestan-

den verstrekt, al of niet na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring. In een 

aantal gevallen betroffen het ‘uitgeklede’ bestanden. en in enkele gevallen zijn de data-

bestanden op locatie, op een gastenplek bij de desbetreffende gemeente, geanalyseerd. 

de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de verschillende metingen binnen een 

dataset is zo goed als mogelijk nagegaan. Hierbij is er aandacht geweest voor de vraag 

of de respondentenselectie steeds op dezelfde wijze heeft plaatsgevonden. dit was in 

het overgrote deel van de gevallen (zover bekend) het geval. In sommige gevallen is er 

uitgebreid gedocumenteerd over wijzigingen in de steekproeftrekking zoals bij het 

Onderzoek Verplaatsingsgedrag. In dat onderzoek is de respondentenbenadering eind 

jaren 90 sterk van opzet gewijzigd, waardoor een trendbreuk optrad (Konen & Molnár, 

2007; Swinkels & Konen, 2002). Waar dit het geval is, wordt hier op teruggekomen in 

het betreffende hoofdstuk. In enkele gevallen zijn er kleine verschillen. Hoewel dit 

soort verschillen vanuit methodologisch opzicht ongewenst zijn en ongetwijfeld een 

(klein) effect op de respons(selectiviteit) hebben, wordt hier verder geen of weinig 

aandacht aan besteed. de kennis over dit soort verschillen ontbreekt veelal of het 
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effect ervan is onduidelijk. een voorbeeld van een kleine wijziging is de gemeente 

amstelveen. In de eerste meting heeft de enquêteur de vragenlijst zowel persoonlijk 

overhandigd aan als opgehaald bij de respondent. In latere metingen is de vragenlijst 

per post verspreid. Mogelijke kleine effecten op de representativiteit zullen ook door 

weegfactoren teniet zijn gedaan. een geheel ander voorbeeld van een ongewenste 

trendbreuk is de invloed van zeer goed of zeer slecht weer. In de onderzoeksweek van 

de tBO meting in 2000 was het zeer slecht weer, dit heeft een sterk negatief effect op 

het aantal buitenshuis ondernomen activiteiten (Huysmans, 2006).

Het doel van elke aselecte steekproef is om een zo hoog mogelijke response te krijgen 

die zo goed mogelijk overeenkomt met de onderzoekspopulatie, die dan representatief 

is. In elke onderzoek hebben we te maken met non-respons die selectief kan zijn, 

waardoor er verschillen ontstaan naar achtergrondkenmerken tussen de responden-

ten (steekproef) enerzijds en de onderzoekspopulatie (werkelijkheid) anderzijds. Om 

hiervoor te corrigeren zijn er veelal weegvariabelen opgenomen. In dit onderzoek zijn 

deze (meegeleverde) weegvariabelen gebruikt. In een aantal gevallen bestonden er 

meerdere weegvariabelen. Bijvoorbeeld voor het wegen naar personen in de gemeente 

als geheel dan wel voor het wegen op wijk- en buurtniveau. deze laatste variabele is 

bijvoorbeeld aangemaakt om voor scheefheid binnen en tussen wijken te kunnen 

corrigeren. In dit onderzoek is steeds de weegvariabele voor de gemeente als geheel 

naar personen benut. In dit onderzoek is namelijk niet gezocht naar verschillen 

binnen gemeenten. ten aanzien van de geconstrueerde weegvariabele is veelal niet 

meer te achterhalen op welke wijze deze geconstrueerd was. Wel is steeds gecontro-

leerd of de weegvariabele juist kon zijn. dit is gebeurd door een frequentie uit te 

draaien van de weegvariabele en het gemiddelde (op een ongewogen bestand). Het 

gemiddelde van een weegvariabele behoort ongewogen 1 te zijn en extreem hoge of 

lage weegwaarden verminderen eveneens de betrouwbaarheid. de gebruikte weegva-

riabelen zijn steeds per meting door de oorspronkelijke eigenaar van het bestand 

aangemaakt. Ook indien, zoals in een groot aantal analyses, gebruik wordt gemaakt 

van analyses op een bestand waarin meerdere metingen zijn samengevoegd (merged), 

wordt gebruik gemaakt van de weegvariabele uit het metingsjaar. 

4.4	 	Gebruikte	databestanden

de empirische analyses worden in de komende drie hoofdstukken gerapporteerd. 

de drie hoofdstukken verschillen van elkaar qua opzet, als gevolg van verschillende 

databestanden. de drie hoofdstukken zoomen als het ware steeds gedetailleerder in 

binnen de regio amsterdam op de ontwikkelingen en achtergrondkenmerken van de 

polycentrische stedeling. Met het doel inzicht te krijgen in de verandering van het 

aandeel polycentrische stedelingen is onderzoek gedaan met behulp van verschillende 

kwantitatieve databestanden. Omdat ruimtelijke gedrag in belangrijke mate locatie-

specifiek gedrag is, is ruimtelijke detaillering van groot belang. Het gaat hierbij zowel 

om detaillering naar woonlocatie als om detaillering naar de bestemmingslocaties van 
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de onderzoekspopulatie. Om deze ruimtelijke detaillering te bereiken zijn er naast lan-

delijke databestanden ook lokale databestanden gebruikt. achtereenvolgens worden 

in de drie hoofdstukken de volgende databestanden gebruikt (zie ook bijlage 1):

•	 TBO	(hoofdstuk	5) Het tijdsbestedingsonderzoek (tBO) wordt sinds 1975 elke vijf 

jaar herhaald. er zijn op dit moment zeven complete metingen uitgevoerd, 

waarvan 2005 de meest recente (7e) meting is. alle zeven metingen zijn in dit 

onderzoek betrokken. 

•	 OVG/MON	(hoofdstuk	6) Het onderzoek verplaatsingsgedrag heet sinds enkele 

jaren mobiliteitsonderzoek nederland. dit onderzoek kenmerkt zich door een 

zeer grote steekproefomvang waardoor op gedetailleerd niveau ontwikkelingen in 

vervoersverplaatsingen in nederland kunnen worden gemonitord. In dit onder-

zoek zijn vijf metingen gebruikt. dit zijn 1987, 1992, 1997, 2002 en 2007. Met behulp 

van deze vijf datasets kunnen uitspraken worden gedaan over de ontwikkelingen 

in de afgelopen twintig jaar.

•	 Lokale	data	(hoofdstuk	7) er zijn zeven regiogemeenten benaderd. Binnen alle 

zeven gemeenten zijn databestanden gevonden, die uiteindelijk geschikt zijn 

bevonden, om in dit onderzoek te gebruiken. de gemeenten zijn almere, amstel-

veen, amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad. deze 

zeven gemeenten participeren ook in de regiomonitor, die onder andere is 

gebruikt in hoofdstuk drie, en komen ook in hoofdstuk acht (beleidsanalyse) aan 

bod. de ruimtelijke precisie van de operationalisatie en het aantal gehouden 

metingen verschilt tussen de gemeenten. Grote voordelen van de gebruikte lokale 

datasets zijn de grote steekproefomvang op lokaal niveau. Ook is het hiermee 

mogelijk geweest een lange tijdsperiode en een groot aantal kernen in het 

onderzoek te betrekken. 

4.5	 	Gebruikte	analyses

er is voor gekozen om zoveel als mogelijk dezelfde analyses binnen verschillende 

datasets te herhalen. Op die manier vormt het vinden van dezelfde trends en ver-

schijnselen in verschillende datasets een sterke aanwijzing dat er wezenlijke verande-

ringen zijn opgetreden. Immers de kans dat dit op toeval berust neemt daardoor sterk 

af. er zijn veel univariate en bivariate analyses uitgevoerd. tot slot zijn er multivariate 

analyses uitgevoerd. de multivariate analyses beperken zich tot logistische regressie-

analyses. Met behulp van multivariate analyse techniek is de invloed van een groot 

aantal onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabele (het aandeel polycentri-

sche stedelingen) nagegaan. deze analyses zijn gedaan om uitspraken te kunnen doen 

over de invloed van zowel sociaal-demografische en sociaal-economische achtergrond-

kenmerken als van het jaar van de meting op de kans dat iemand zich gedraagt als 

polycentrische stedeling. 
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hoofdstuk 5:  
de afnemende Betekenis Van de eigen woonpLaats

5.1	 	Veranderende	activiteitenpatronen

Op basis van de in hoofdstuk twee besproken ontwikkelingen kan de verwachting 

worden uitgesproken dat het belang van de eigen woonplaats als activiteitenplaats is 

afgenomen. Mensen zijn de afgelopen decennia steeds mobieler geworden. Mede 

dankzij de opkomst van het eigen autobezit kunnen mensen zich makkelijker voor een 

veel groter aantal activiteiten over grotere afstanden verplaatsen. Ook ruimtelijke 

ontwikkelingen maken het aantrekkelijk en soms zelfs noodzakelijk activiteitenplaat-

sen op grotere afstand te bezoeken. Mensen brengen tegenwoordig vermoedelijk dan 

ook een groter deel van hun tijd buiten de eigen woonplaats door. dit wordt in dit 

hoofdstuk onderzocht met behulp van het tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal 

cultureel Planbureau. de betekenis van de eigen woonplaats in het dagelijkse leven is 

geoperationaliseerd naar de hoeveelheid tijd besteed buiten de eigen woonplaats en 

aan de hand van vragen over het winkelgedrag.

een toegenomen ruimtelijk uiteengelegd palet van plekken van bewoners is indica-

tief voor een polycentrische stedelijke regio in wording. Maar het zijn niet alleen de 

ruimtelijke ontwikkelingen die tot een polycentrische werkelijkheid leiden. naast 

ruimtelijke ontwikkelingen worden veranderingen in het gebruikte palet van plekken 

ook beïnvloed door veranderende activiteitenpatronen. activiteitenpatronen in de 

samenleving als geheel veranderen onder invloed van sociaal-demografische, sociaal-

economische en sociaal-culturele ontwikkelingen. doelstelling van dit hoofdstuk is na 

te gaan of plekken buiten de eigen woonplaats in toenemende mate voor een groei-

ende groep van de nederlandse bevolking een rol in het dagelijkse activiteitenpatroon 

hebben gekregen. In samenhang met een toenemende betekenis van plekken buiten de 

eigen woonplaats, zal dan vermoedelijk het belang van de eigen woonplaats afnemen. 

Veranderingen in activiteitenpatronen en bijvoorbeeld taakverdeling binnen huishou-

dens is veelvuldig met behulp van tijdsbestedingsonderzoek onderzocht. Voor een 

overzicht kan worden verwezen naar de website van het ScP. Ook bestaan er verschil-

lende onderzoeken die zich in het bijzonder richten op de tijd besteed aan mobiliteit. 

Het gaat hierbij om de ‘Sociaal-culturele beweegredenen: onderzoek naar de invloed 

van veranderende leefpatronen op de mobiliteitsgroei sinds de jaren zeventig’ 

(Batenburg en Knulst, 1993), ‘Mobiel in de tijd’ (Harms, 2003) en ‘duizend dingen op een 

dag een tijdsbeeld uitgedrukt in ruimte’ (Galle et al., 2004). recent is aanvullend een 

specifiek onderzoek uitgevoerd naar mobiliteit in de vrije tijd (Harms, 2006) en tot slot 

is in 2008 de overzichtsstudie ‘Overwegend Onderweg’ verschenen. deze studies geven 

een beeld van een steeds mobieler wordende samenleving. er is sprake van een relatief 

sterk toegenomen tijdsbesteding voor mobiliteit en een zeer sterke toename van de 

automobiliteit. Vanzelfsprekend roepen deze uitkomsten de suggestie op dat mensen 
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meer activiteiten op meer verschillende plekken zijn gaan ondernemen. er is echter 

nog geen onderzoek uitgevoerd dat zich specifiek richt op de vraag of er sprake is van 

een afnemende betekenis van de eigen woonplaats in het dagelijkse activiteitenpa-

troon. In dit hoofdstuk wordt dit evenwel centraal gesteld.

na deze inleidende paragraaf wordt er in paragraaf 5.2 een korte beschrijving van het 

tijdsbestedingsonderzoek gegeven met een focus op de voor dit onderzoek relevante 

variabelen. Binnen de data kunnen veranderingen in het gebruikte palet van plekken 

worden onderzocht aan de hand van de hoeveelheid tijd die mensen buiten hun 

woonplaats doorbrengen en aan de hand van de winkellocaties die mensen buiten hun 

woonplaats bezoeken. de resultaten van de analyses worden gepresenteerd in 

paragraaf 5.3 en 5.4. Hierbij komen steeds ontwikkelingen door de tijd en de invloed 

van achtergrondvariabelen aan bod. Ook wordt kort ingegaan op de vraag in welke 

mate deze twee indicatoren, te weten de totaal bestede tijd buiten de woonplaats en 

het aantal bezochte winkelactiviteiten buiten de woonplaats, een zelfde ontwikkeling 

meten. In de afsluitende paragraaf wordt ingegaan op de vraag of er sprake is van een 

toegenomen diversiteit in het gebruikte palet van plekken. 

5.2	 	Beschrijving	van	het	tijdsbestedingsonderzoek	van	het	SCP

Het tijdsbestedingsonderzoek is opgezet om het dagelijkse activiteitenpatroon van de 

nederlandse bevolking in beeld te brengen. Sinds 1975 heeft het Sociaal cultureel 

Planbureau elke vijf jaar van circa tweeduizend nederlanders de tijdsbesteding in 

kaart gebracht. aan de respondenten is steeds gevraagd een week lang een dagboek bij 

te houden. Gedurende de onderzoeksweek moeten respondenten elk kwartier 

aangeven wat zij aan het doen zijn en waar zij die activiteit ondernemen. de activitei-

ten zijn geclassificeerd in een achttal hoofdgroepen. deze classificatie is beroepsar-

beid, huishoudelijk werk, kinderverzorging, boodschappen, onderwijs, sociale partici-

patie, ontspanning en recreatie, sport en mediagebruik. de activiteitenplaats is in drie 

categorieën opgesplitst namelijk thuis, binnen de woonplaats en tot slot buiten de 

eigen woonplaats. 

Het tijdsbestedingsonderzoek is een rijke informatiebron door de lange onderzoekpe-

riode van zeven dagen. Ook het feit dat er reeds zeven metingen zijn uitgevoerd over 

een periode van dertig jaar is een belangrijke kwaliteit van de data. Ontwikkelingen 

door de tijd kunnen met behulp van het tijdsbestedingsonderzoek goed worden onder-

zocht, doordat in elke meting op dezelfde wijze gegevens zijn verzameld. een andere 

kwaliteit van het tijdsbestedingsonderzoek is dat het dagelijkse activiteitenpatroon 

niet alleen door de tijd heen kan worden geanalyseerd, maar ook naar een groot aantal 

achtergrondvariabelen. respondenten hebben voor dit onderzoek zowel een week lang 

een dagboek bijgehouden als een uitgebreide vragenlijst ingevuld. respondenten hiel-

den voor het dagboekonderzoek een week lang per kwartier bij wat zij aan het doen 

waren en waar zij die activiteit ondernamen. Op basis van de vragenlijst zijn er veel 
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achtergrondgegevens bekend over de sociaal-demografische en sociaal-economische 

kenmerken van respondenten. daarnaast zijn er in de vragenlijst een aantal algemene 

onderwerpen opgenomen. Voor dit onderzoek zijn daarvan de vragen over het win-

kelgedrag relevant. Voor een zevental winkeltypen is in alle metingen gevraagd of een 

respondent deze bezoekt en of hij of zij dat binnen of buiten de eigen woonplaats doet.

In dit hoofdstuk wordt het veronderstelde afgenomen belang van de eigen woonplaats 

voor het dagelijkse activiteitenpatroon onderzocht aan de hand van twee indicatoren. 

Op basis van het dagboek gaat het om de tijd die mensen buiten de eigen woonplaats 

doorbrengen. daarnaast wordt voor de activiteit winkelen nagegaan of mensen in 

toenemende mate voorzieningen buiten de eigen woonplaats benutten. naast de 

analyse door de tijd heen wordt ook nagegaan welke achtergrondvariabelen een 

positieve invloed hebben op het benutten van activiteitenplaatsen buiten de eigen 

woonplaats. Hierbij is er aandacht voor de vraag in welke mate compositionele 

veranderingen in de samenleving debet zijn aan de waargenomen ontwikkelingen 

door de tijd. deze compositionele veranderingen kunnen de verandering zowel 

uitvergroten als versluieren. Of het jaar van de meting naast deze compositionele 

veranderingen invloed heeft, is onder andere met behulp van multiple regressie 

analyses onderzocht. Met behulp van multiple regressie analyses is het mogelijk de 

invloed van meerdere onafhankelijke variabelen op een enkele afhankelijke variabele 

te bestuderen. Hierdoor kan worden nagegaan in welke mate de verschillende 

achtergrondvariabelen invloed hebben op de hoeveelheid tijd die mensen buiten de 

eigen woonplaats doorbrengen onder constanthouding van de andere achtergrondva-

riabelen. thuiswonende kinderen zijn in alle analyses buiten beschouwing gelaten.

Het veldwerk van het tijdsbestedingsonderzoek wordt sinds de start elke vijf jaar in de 

eerste of tweede week van oktober uitgevoerd. Hiervoor is gekozen omdat dit als een 

standaard week kan worden beschouwd, namelijk nog voor de herfstvakantie in het 

onderwijs en met relatief rustig weer. Om de weersinvloeden op de resultaten over de 

verschillende jaren te minimaliseren, wordt het veldwerk steeds in twee weken 

uitgevoerd. desondanks heeft het weer in de veldwerkperiode invloed. dit geldt in het 

bijzonder voor activiteiten in de vrije tijd met een open lucht karakter. de maand 

oktober in 2000 was bijvoorbeeld erg nat en relatief koud, hierdoor lijkt een aantal 

ontwikkelingen die wijzen op een toenemende tijdsbesteding buitenshuis en buiten de 

woonplaats enigszins getemperd. Bij de interpretatie van de resultaten moet daarom 

met enige voorzichtigheid worden omgegaan. Het gaat in het bijzonder om de trends 

op basis van meerdere metingen (Huysmans, 2006). 

5.3	 	Tijd	besteed	buiten	de	woonplaats

de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen hebben inderdaad geleid tot een 

sterke stijging van de tijd doorgebracht buiten de eigen woonplaats. Besteedde de 

nederlandse bevolking in 1975 gemiddeld bijna 18 uur per week buiten de woonplaats, 
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in 2005 is dat gestegen tot bijna 30 uur. Het betreft zeker ook in relatieve termen een 

sterke toename. In dertig jaar is de tijd die een nederlander gemiddeld buiten zijn of 

haar woonplaats doorbrengt met tweederde toegenomen. de relatieve verandering in 

de hoeveelheid tijd besteed binnen de eigen woning en binnen de eigen woonplaats is 

in vergelijking daarmee klein. de hoeveelheid tijd thuis is weliswaar met bijna tien uur 

per week afgenomen maar dat is een vermindering van nog geen acht procent. 

Opvallend is dat voor activiteiten die buitenshuis worden uitgeoefend, de eigen 

woonplaats tegenwoordig minder belangrijk is dan activiteitenplaatsen buiten de 

woonplaats. Van alle tijd die buitenshuis wordt doorgebracht, zijn mensen sinds eind 

jaren 80 gemiddeld meer dan de helft van de tijd ook buiten hun woonplaats.

5.3.1	 	Invloed	gemeentegrootte
er bestaan aanzienlijke verschillen naar de hoeveelheid tijd die mensen buiten hun 

woonplaats doorbrengen naar gemeentegrootte. Bewoners van kleine gemeenten 

brengen in alle jaren meer tijd buiten de eigen woonplaats door dan inwoners van 

grote gemeenten (zie figuur 5.2). dit is verklaarbaar aangezien bewoners van grote 

gemeenten een veel grotere diversiteit aan bijvoorbeeld voorzieningen, werkplekken 

en meer andere bewoners (potentiële vrienden en bekenden) binnen de eigen gemeen-

te tot hun beschikking hebben. 

de hoeveelheid tijd die mensen buiten de eigen woonplaats doorbrengen is voor 

inwoners van alle typen gemeenten toegenomen. de verschillen tussen de verschil-

lende gemeentegroottes zijn afgenomen: het verschil in tijd die mensen gemiddeld 

buiten de eigen woonplaats doorbrengen tussen bewoners van grote gemeenten 

versus bewoners van kleine gemeenten is afgenomen. dit betekent dat er sprake is 

geweest van een inhaaleffect door bewoners van grote steden. Blijkbaar is het ook 

voor bewoners van grote steden tegenwoordig vaker nodig een deel van het activitei-

tenpatroon buiten de eigen woonplaats te organiseren.

Figuur 5.1 Gemiddeld aantal uur buitenshuis doorgebracht binnen en buiten de woonplaats
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Het aandeel van de respondenten, dat woont in een middelgrote gemeente (tussen de 

20.000 en 100.000 inwoners) is in de onderzoeksperiode toegenomen van 35 naar meer 

dan 50 procent. dit is in het bijzonder ten koste gegaan van het aandeel mensen dat in 

een kleine gemeente (minder dan 20.000 inwoners) woont; dit is gedaald van 35 naar 15 

procent. de verschuiving van kleine naar grotere woongemeenten heeft een dempend 

effect gehad op de hoeveelheid bestede tijd buiten de woonplaats. Bewoners van grote 

gemeenten besteden immers gemiddeld minder tijd buiten de eigen woonplaats. Met 

een groei van het aantal inwoners stijgt ook het voorzieningenniveau en het aantal 

arbeidsplaatsen binnen een gemeente. deze verschuiving is het gevolg van enerzijds 

gemeentelijke herindelingen en anderzijds van het feit dat de bouwproductie is 

geconcentreerd in middelgrote gemeenten. 

5.3.2	 	Invloed	geslacht
er bestaat een blijvend groot verschil naar geslacht in de tijd die mensen buiten hun 

woonplaats doorbrengen. Mannen brengen veel meer tijd buiten de eigen woonplaats 

door dan vrouwen. toch is ook op dit vlak het onderscheid tussen mannen en vrou-

wen kleiner geworden de afgelopen decennia. Vrouwen zijn overigens niet alleen als zij 

buitenshuis zijn vaker dan mannen in de eigen woonplaats. Vrouwen besteden ook 

nog steeds minder tijd buitenshuis. Ook in de recentste meting zijn vrouwen gemid-

deld bijna twee uur per etmaal meer thuis dan mannen. Het verschil was echter groter. 

5.3.3	 	Invloed	leeftijd
Hoe jonger mensen zijn hoe meer tijd zij buitenshuis en ook buiten de eigen woon-

plaats doorbrengen (zie figuur 5.4). alle leeftijdsgroepen zijn in de loop van de tijd 

meer tijd buiten de woonplaats gaan doorbrengen. Het verschil tussen 55-plussers en 
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de rest van de bevolking in de tijd die buiten de woonplaats wordt doorgebracht, is 

echter aanzienlijk. Waarschijnlijk hangt dit blijvende verschil samen met het uittreden 

uit het arbeidsproces. er kan echter ook sprake zijn van een cohorteffect en dat in de 

nabije toekomst ook gepensioneerden een veel uithuiziger activiteitenpatroon gaan 

Legenda	  aandeel buiten de woonplaats  aandeel binnen de woonplaats  aandeel thuis
 
Bron: ScP, tBO 1975 – 2005 (eigen bewerking)

Legenda	  aandeel buiten de woonplaats  aandeel binnen de woonplaats  aandeel thuis
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vertonen. de sterk toegenomen tijd die 45 tot 54-jarigen buiten de eigen woonplaats 

doorbrengen wijst hierop. Ook voor 55-plussers zijn op dit moment plekken buiten de 

eigen woonplaats belangrijker dan locaties binnen de eigen woonplaats. Op basis van 

de resultaten kan worden geconcludeerd dat vergrijzing het afnemende belang van de 

eigen woonplaats enigszins verhuld als gevolg van de lagere mobiliteit van 65-plussers. 

Jongeren hebben in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen het meest uithuizige 

activiteitenpatroon. Zij besteden hierbij zowel veel tijd binnen als buiten de eigen 

woonplaats. 

5.3.4	 	Huishoudsamenstelling
In dit onderzoek worden de huishoudens waarvan respondenten onderdeel vormen 

onderscheiden in eenpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudens en gezinnen. 

Bij de gezinshuishoudens wonen er in het huishouden van de respondent ook thuis-

wonende kinderen. alleenstaande ouders zijn, ook indien er maar één thuiswonend 

kind is, ingedeeld bij de gezinshuishoudens. de invloed van de huishoudvariabele op 

de hoeveelheid tijd die respondenten buiten de woonplaats doorbrengen is klein. Ook 

blijven in de loop van de tijd de verschillen tussen de drie huishoudtypen naar verhou-

ding gelijk. alleenstaanden besteden het minste tijd buiten de woonplaats (figuur 5.5). 

alleenstaanden wijken relatief het sterkste af. Opvallend is dat alleenstaanden het 

meest uithuizige activiteitenpatroon hebben (minste uren thuis doorbrengen), maar 

dat zij tegelijkertijd ook in vergelijking minder tijd buiten de woonplaats doorbrengen. 

de eigen woonplaats lijkt daarmee in het bijzonder voor alleenstaanden nog een 

relatief grote betekenis te hebben. Hierbij is het van belang te beseffen dat alleen-

staanden in verhouding vaak in grote steden wonen (minste tijd buiten woonplaats) 
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en relatief vaak ouderen zijn, er zijn dus allerlei extra effecten die indirect een rol 

kunnen spelen naast de huishoudenscategorie. Zoals gezegd zijn de verschillen echter 

klein, alleenstaanden brengen gemiddeld ruim een half uur extra per dag binnen de 

woonplaats, maar buitenshuis, door dan anderen. In ieder geval heeft de huishoudens-

verdunning net als de eerder genoemde vergrijzing een dempend effect gehad op het 

verminderde belang van de eigen woonplaats in het dagelijkse activiteitenpatroon.

5.3.5	 	Invloed	autobezit,	opleidingsniveau	en	arbeidsparticipatie
Het toenemende autobezit en het stijgende opleidingsniveau hebben een positieve 

invloed op het uithuizige gedrag van de bevolking en in het bijzonder op het verblijf 

buiten de eigen woonplaats. Midden jaren zeventig had een groot deel van de bevol-

king al de beschikking over een auto binnen het huishouden. Het autobezit is sinds-

dien echter verder verspreid geraakt onder de bevolking. In 1975 had nog 33 procent 

van de respondenten geen auto tot zijn of haar beschikking binnen het huishouden en 

in 2005 was dit gedaald tot slechts 16 procent. autobezit hangt positief samen met het 

bezoeken van locaties buiten de eigen woonplaats. autobezitters besteden over alle 

metingen ongeveer 50 procent meer tijd buiten hun eigen woonplaats in vergelijking 

met niet-autobezitters. 

de extra tijd die autobezitters buiten de woonplaats besteden compenseren zij deels 

door minder tijd in de eigen woonplaats te besteden in vergelijking met niet-autobezit-

ters. Opvallend is dat dit ‘compensatie-effect’ sterker lijkt te worden. Mogelijkerwijs is 

er tegenwoordig een groep ‘bewuste’ niet-autobezitters die zoveel mogelijk het 

dagelijkse activiteitenpatroon binnen de eigen woonplaats organiseert. Ook valt op 

dat hoewel niet-autobezitters minder tijd buiten de woonplaats doorbrengen, ook deze 

groep dat in toenemende mate doet. 

Figuur 5.6 Gemiddeld aantal uur buitenshuis doorgebracht binnen en buiten de woonplaats 
naar wel/geen auto
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een groter deel van de bevolking heeft in de loop der jaren zijn onderwijscarrière 

kunnen verlengen. Het doorstuderen heeft er toe geleid dat tegenwoordig bijna een 

derde van de bevolking minimaal een HBO opleiding heeft afgerond. Hogeropgeleiden 

kenmerken zich door een actiever leefpatroon. Zij besteden dan ook beduidend meer 

tijd buitenshuis. Hoewel zij in vergelijking met laag en middelbaar geschoolden 

evenveel tijd binnen de woonplaats doorbrengen, besteden hoogopgeleiden beduidend 

meer tijd buiten de eigen woonplaats. Het stijgen van het opleidingsniveau heeft een 

positief effect, ook hier is het echter mogelijk dat dit deels wordt versterkt doordat 

hoogopgeleiden gemiddeld jonger zijn en vaker man.

respondenten met een baan brengen gemiddeld twee keer zoveel tijd buiten de 

woonplaats door in vergelijking met groepen zonder baan. Hierbij moet worden 

aangetekend dat zowel voor werkenden als voor niet-werkenden de tijd doorgebracht 

binnenshuis afneemt en de tijd buiten de woonplaats toeneemt (zie figuur 5.7). 

5.3.6	 	Multiple	regressie	analyse	tijd	buiten	de	woonplaats	doorgebracht
de verschillende achtergrond variabelen die in deze paragraaf zijn behandeld zijn ook 

opgenomen in een multiple regressie analyse (zie tabel 5.1). de belangrijkste conclusie 

is dat naast de invloed van de sociaal-demografische en sociaal-economische achter-

grondvariabelen ook het onderzoeksjaar significant invloed heeft op de hoeveelheid 

tijd besteed buiten de eigen woonplaats. Het belang van de eigen woonplaats in het 

dagelijkse leven neemt dus in de loop van de tijd af.

de meeste variabelen hebben invloed zoals ook op basis van eerder gepresenteerde 

analyses werd verwacht. tijd doorbrengen buiten de eigen woonplaats wordt positief 

beïnvloed door arbeidsparticipatie, hoge opleiding, jonge leeftijd, wonen in een kleine 

gemeente. Vrouwen blijken inderdaad minder dan mannen de eigen woonplaats te 

verlaten, ook na controle voor andere variabelen. Opvallend is wel dat de huishoudva-

riabele significante invloed blijkt te hebben op de tijdsbesteding. alleenstaanden, 
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blijken onder constant houden van andere invloeden, vaker de woonplaats te verlaten 

dan leden van tweepersoons- en gezinshuishoudens. 

Bij de gepresenteerde figuren en tabel is steeds de totale tijd die mensen buiten hun 

woonplaats doorbrengen, geanalyseerd. er is geen onderscheid gemaakt naar het 

motief waarvoor zij de woonplaats verlaten. de tijd doorgebracht buiten de woon-

plaats wordt in de eerste plaats aan werk besteed. In 2005 was circa de helft van alle 

tijd die mensen buiten hun woonplaats doorbrengen werk gerelateerd. dit is een 

toename van het aandeel werktijd ten op zichtte van de jaren 70 en 80, in die periode 

was dit namelijk nog circa veertig procent. de stijgende arbeidsparticipatie, in het 

bijzonder van vrouwen, is hiervan de belangrijkste achtergrond, al werken vrouwen 

vaker binnen de eigen woonplaats dan mannen. Hoewel stijgende arbeidsparticipatie 

Tabel	5.1 lineaire regressie analyse op het aantal uur dat een respondent buiten zijn of 
haar woonplaats is 

B p B p B p B p

huishoudsamenstelling (ref = eenpersoonshuishoudens)

tweepersoonshuishouden 	 0,54 -2,20 *** -2,88 *** -2,38 ***

gezin	met	thuiswonende	kinderen 	 -5,20 *** -6,66 *** -7,99 *** -7,04 ***

Leeftijd (referentie = ouder dan 55 jaar)

jonger	dan	25	jaar 14,11 *** 8,27 *** 8,74 *** 9,85 ***

25-34	jaar 14,59 *** 6,00 *** 6,32 *** 7,18 ***

35-44	jaar 14,02 *** 4,98 *** 5,23 *** 5,62 ***

45-55	jaar 11,88 *** 3,67 *** 3,78 *** 4,06 ***

vrouw	(ref	=	man) -14,91 *** -9,28 *** -9,16 *** -9,50 ***

HBO	/	WO	geschoold	(ref	=	laag	/	middelbaar	geschoold) 6,34 *** 7,19 *** 6,32 ***

Betaald	werk	(ref	=	geen	betaald	werk) 13,27 *** 13,36 *** 12,81 ***

Geen	auto	(ref	=	wel	auto	in	huishouden) -7,68 *** -6,27 *** -5,70 ***

gemeente grootte (ref = groter dan 100.000 inwoners)

<	20.000	inwoners 11,16 *** 11,61 ***

20.000<100.000	inwoners 6,90 *** 6,72 ***

jaar (ref = 1975)

1980 0,44

1985 2,12 ***

1990 2,73 ***

1995 4,86 ***

2000 3,52 ***

2005 8,41 ***

Constante 39,11 *** 19,61 *** 11,21 *** 8,54 ***

R2 0,13 0,21 0,24 0,25

Df 7 10 12 18

n	=	13842

 Bron: ScP, tBO 1975 – 2005 (eigen bewerking)
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en toenemende ruimtelijke scheiding tussen wonen en werken van groot belang zijn, is 

het niet de enige oorzaak van een afnemende betekenis van de eigen woonplaats. Ook 

voor de zeven andere tijdsbestedingmotieven is het aandeel buiten de eigen woon-

plaats in belang toegenomen. na werken vormen ontspanning, persoonlijke verzor-

ging en winkelen de naar tijd gemeten belangrijkste motieven om de woonplaats te 

verlaten. Kortom, werk is van groot belang, maar mensen verlaten voor alle activiteits-

typen meer dan voorheen hun eigen woonplaats.

een andere aanwijzing voor het afnemende belang van de eigen woonplaats is dat het 

aandeel van de bevolking dat gedurende de gehele onderzoeksweek de eigen woon-

plaats niet heeft verlaten is gehalveerd. In 1975 verrichtte bijna een kwart van de bevol-

king al zijn activiteiten gedurende de onderzoeksweek in de eigen woonplaats. In 2005 

daarentegen benutten zeven van de acht respondenten plekken buiten de eigen 

woonplaats gedurende de onderzoeksweek. 

5.4	 	Winkelen	buiten	de	woonplaats

In de vragenlijst bij het tijdsbestedingonderzoek is aan respondenten gevraagd voor 

een zevental winkeltypen aan te geven of zij die wel of niet binnen en / of buiten hun 

woonplaats bezoeken. Hierbij is gevraagd naar winkels voor dagelijkse boodschappen 

(levensmiddelenwinkels en supermarkten) en naar winkels voor niet-dagelijkse 

boodschappen. Bij de niet-dagelijkse winkels gaat het om kledingwinkels, schoenen-

winkels, woninginrichtingwinkels, doe het zelf zaken en warenhuizen. Op basis van 

deze vraag kan worden nagegaan of het belang van de eigen woonplaats verandert 

voor de activiteit winkelen. In figuur 5.8a tot en met 5.8g worden de veranderingen in 

locatiegebruik van mensen gepresenteerd. 

In toenemende mate geven respondenten aan hun woonplaats te verlaten voor het 

bezoeken van (gespecialiseerde) winkels. elk type winkel wordt tegenwoordig vaker 

buiten de woonplaats bezocht in vergelijking met dertig jaar geleden. desondanks is er 

een belangrijk verschil tussen de dagelijkse boodschappen en niet-dagelijkse bood-

schappen. Voor de dagelijkse boodschappen blijft de eigen woonplaats dominant. 

Op basis van drie van de bovenstaande variabelen is een indicator gemaakt, om na te 

gaan in welke mate en voor welke groepen het belang van de eigen woonplaats 

afneemt. de indicator is gebaseerd op zogenoemde funshopping winkelbestemmingen 

en laat de dagelijkse boodschappen buiten beschouwing. de indicator is gebaseerd op 

het bezoeken van kledingzaken, schoenenwinkels en woninginrichtingzaken. Op basis 

van de drie variabelen is een indeling gemaakt in vier groepen. Voor groep 1 is de eigen 

woonplaats van zeer grote betekenis, zij bezoeken namelijk geen van de drie bestem-

mingen buiten de woonplaats. Voor groep 4 daarentegen is de betekenis van de eigen 

woonplaats beperkt, deze groep verlaat voor alle drie de winkelbestemmingen de eigen 

woonplaats. Groep 2 en 3 zitten hier tussenin en verlaten voor één dan wel twee 
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bestemmingen de woonplaats, maar blijven dus ook voor twee respectievelijk één 

winkel binnen de eigen woonplaats. 

Ook deze indicator laat zien dat voor een sterk groeiende groep het belang van de 

eigen woonplaats is afgenomen (zie figuur 5.9). In het bijzonder de groep die in alle 

gevallen de eigen woonplaats verlaat is sterk toegenomen. tegelijkertijd kunnen we 

vaststellen dat de groep die voor geen van deze drie winkelbestemmingen de eigen 

woonplaats verlaat ook in 2005 nog steeds groot is. 

Legenda	  niet bezoekend  In de eigen woonplaats bezoekend  Buiten de woonplaats bezoekend
 
Bron: ScP, tBO 1975 – 2005 (eigen bewerking)

Legenda	  niet bezoekend  In de eigen woonplaats bezoekend  Buiten de woonplaats bezoekend
 
Bron: ScP, tBO 1975 – 2005 (eigen bewerking)

Figuur 5.8a Plek waar levensmiddelenwinkels worden bezocht
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Figuur 5.8b Plek waar supermarkten worden bezocht
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Op basis van een logistische regressie analyse is nagegaan welke achtergrondkenmer-

ken de kans vergroot dat een respondent in respectievelijk géén, één, twee of alle 

gevallen de eigen woonplaats verlaat. In tabel 5.2 zijn de resultaten van deze analyse 

opgenomen. In belangrijke mate kunnen we waarnemen dat dezelfde variabelen 

invloedrijk zijn als bij de analyse van de buiten de woonplaats bestede tijd op basis van 

het dagboekonderzoek. de kans dat iemand zijn woongemeente verlaat neemt door de 

tijd toe. Maar sociaal-demografische en sociaal-economische achtgrondkenmerken 

zijn van grotere betekenis. de eigen woonplaats speelt bij het bezoeken van niet-dage-

lijkse winkelbestemmingen een minder grote rol voor jongeren en leden van meerper-

Legenda	  niet bezoekend  In de eigen woonplaats bezoekend  Buiten de woonplaats bezoekend
 
Bron: ScP, tBO 1975 – 2005 (eigen bewerking)

Legenda	  niet bezoekend  In de eigen woonplaats bezoekend  Buiten de woonplaats bezoekend
 
Bron: ScP, tBO 1975 – 2005 (eigen bewerking)

Figuur 5.8c Plek waar kledingwinkels worden bezocht
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Figuur 5.8d Plek waar schoenenwinkels worden bezocht
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soonshuishoudens. Het wonen in een kleine gemeente vergroot de kans dat er winkels 

buiten de eigen woonplaats worden bezocht. arbeidsparticipatie vergroot eveneens de 

kans dat de woonplaats voor winkelactiviteiten wordt verlaten, net als het bezit van 

een auto. 

tot slot is nog nagegaan of er ook een verband bestaat tussen het aantal winkelbe-

stemmingen dat iemand aangeeft buiten zijn woonplaats te bezoeken en de hoeveel-

heid tijd die respondenten gemiddeld buiten hun woonplaats hebben besteed in de 

onderzoeksweek. tussen deze twee variabelen bestaat inderdaad een grote en 

significante overlap. de groep die aangeeft voor elke winkelbestemming zijn of haar 

woonplaats te verlaten, heeft ook in de onderzoeksweek ruim twee keer zoveel tijd 

buiten de eigen woonplaats doorgebracht in vergelijking met de groep die voor geen 

van de drie winkeltypen de eigen woonplaats verlaat. dit verband blijft ook opge-

splitst naar gemeentegrootte bestaan. 

5.5	 	Conclusie

Het belang van de eigen woonplaats voor uithuizige activiteiten is de afgelopen 

decennia afgenomen. Het merendeel van de tijd buitenshuis wordt tegenwoordig 

buiten de eigen woonplaats doorgebracht. deze ontwikkeling wordt in belangrijke 

mate beïnvloed door de arbeidsplek, maar ook voor andere activiteiten zijn mensen 

tegenwoordig vaker buiten hun woonplaats.

de leefwereld is verruimd voor alle groepen in de nederlandse samenleving. tegelij-

kertijd blijven er verschillen tussen groepen bestaan. Vrouwen en ouderen zijn nog 

steeds sterk gericht op de eigen woonplaats. Ook inwoners van grote gemeenten 

Legenda	  niet bezoekend  In de eigen woonplaats bezoekend  Buiten de woonplaats bezoekend
 
Bron: ScP, tBO 1975 – 2005 (eigen bewerking)

Figuur 5.8e Plek waar doe-het-zelf-zaken worden bezocht
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Legenda	  niet bezoekend  In de eigen woonplaats bezoekend  Buiten de woonplaats bezoekend
 
Bron: ScP, tBO 1975 – 2005 (eigen bewerking)

Legenda	  niet bezoekend  In de eigen woonplaats bezoekend  Buiten de woonplaats bezoekend
 
Bron: ScP, tBO 1975 – 2005 (eigen bewerking)

Figuur 5.8g Plek waar warenhuizen worden bezocht
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Figuur 5.8f Plek waar wooninrichtingzaken worden bezocht
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Figuur 5.9 Mate waarin schoenenwinkels, kledingwinkels en woninginrichtingzaken buiten de eigen 
woonplaats worden bezocht
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brengen minder tijd buiten hun woonplaats door in vergelijking met bewoners van 

kleine gemeenten. autobezit, hoge opleiding en arbeidsparticipatie dragen daarente-

gen sterk bij aan het bezoeken van plekken buiten de eigen woonplaats. Hoewel 

alleenstaanden op zich relatief meer tijd binnen de eigen woonplaats doorbrengen 

vergeleken met tweepersoonshuishoudens en gezinnen, blijken kleine huishoudens 

onder constant houden van andere achtergrondvariabelen bovengemiddeld veel tijd 

buiten de eigen woonplaats door te brengen. 

Maar niet voor iedereen in de samenleving hebben deze ontwikkelingen zich in 

dezelfde mate voorgedaan. Ook in 2005 is er nog een aanzienlijk deel van de samenle-

Tabel	5.2a logistische regressie analyse op aantal bestemmingen voor niet dagelijkse boodschappen buiten 
de eigen woonplaats 'geen enkele bestemming', 

B p B p B p B p

huishoudsamenstelling (ref = eenpersoonshuishoudens)

tweepersoonshuishouden -0,52 *** -0,20 *** -0,05 -0,10

gezin	met	thuiswonende	kinderen -0,56 *** -0,24 *** 0,11 -0,01

Leeftijd (referentie = ouder dan 55 jaar)

jonger	dan	25	jaar -0,30 *** -0,29 *** -0,55 *** -0,67 ***

25-34	jaar -0,33 *** -0,15 *** -0,31 *** -0,42 ***

35-44	jaar -0,32 *** -0,13 *** -0,26 *** -0,30 ***

45-55	jaar -0,32 *** -0,14 *** -0,23 *** -0,27 ***

vrouw	(ref	=	man) -0,11 *** -0,23 *** -0,35 *** -0,31 ***

HBO	/	WO	geschoold	(ref	=	laag	/	middelbaar	geschoold) 0,00 -0,27 *** -0,15 ***

Betaald	werk	(ref	=	geen	betaald	werk) -0,18 *** -0,27 *** -0,20 ***

Geen	auto	(ref	=	wel	auto	in	huishouden) 0,94 *** 0,82 *** 0,75 ***

gemeente grootte (ref = groter dan 100.000 inwoners)

<	20.000	inwoners -3,39 *** -3,51 ***

20.000<100.000	inwoners -1,53 *** -1,54 ***

jaar (ref = 1975)

1980 -0,40 ***

1985 -0,73 ***

1990 -0,60 ***

1995 -0,90 ***

2000 -1,11 ***

2005 -1,23 ***

Constante 0,47 *** -0,63 *** 1,46 *** 2,17 ***

Nagelkerke	R2 0,03 0,05 0,36 0,38

model 247 696 4169 4389

-2	log	likelihood 17867 17417 13945 13725

n	=	13842

 Bron: ScP, tBO 1975 – 2005 (eigen bewerking)
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ving dat in het dagelijkse leven de eigen woonplaats weinig tot niet verlaat. een op de 

acht respondenten is ook in 2005 gedurende de hele onderzoeksweek niet buiten de 

eigen woonplaats geweest. toch wijst het verminderde belang van de eigen woon-

plaats er bovenal op dat het ruimtelijk gedrag van mensen is veranderd. Het afgeno-

men belang van de eigen woonplaats kan dan ook niet worden verklaard aan de hand 

van compositionele veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Belangrijke 

ontwikkelingen als vergrijzing en gezinsverdunning hebben zelfs een dempend effect 

gehad op deze ontwikkeling. 

Tabel	5.2b logistische regressie analyse op aantal bestemmingen voor niet dagelijkse boodschappen buiten 
de eigen woonplaats 'alle bestemming', 

B p B p B p B p

huishoudsamenstelling (ref = eenpersoonshuishoudens)

tweepersoonshuishouden 0,80 *** 0,50 *** 0,38 *** 0,45 ***

gezin	met	thuiswonende	kinderen 0,70 *** 0,43 *** 0,15 * 0,31 ***

Leeftijd (referentie = ouder dan 55 jaar)

jonger	dan	25	jaar 0,40 *** 0,34 *** 0,44 *** 0,70 ***

25-34	jaar 0,55 *** 0,33 *** 0,44 *** 0,65 ***

35-44	jaar 0,55 *** 0,31 *** 0,40 *** 0,52 ***

45-55	jaar 0,36 *** 0,14 ** 0,17 ** 0,25 ***

vrouw	(ref	=	man) 0,09 ** 0,24 *** 0,34 *** 0,28 ***

HBO	/	WO	geschoold	(ref	=	laag	/	middelbaar	geschoold) 0,09 * 0,34 *** 0,20 ***

Betaald	werk	(ref	=	geen	betaald	werk) 0,26 *** 0,35 *** 0,23 ***

Geen	auto	(ref	=	wel	auto	in	huishouden) -0,98 *** -0,78 *** -0,69 ***

gemeente grootte (ref = groter dan 100.000 inwoners)

<	20.000	inwoners 2,84 *** 3,05 ***

20.000<100.000	inwoners 1,55 *** 1,56 ***

Jaar	(ref	=	1975)

1980 0,39 ***

1985 0,86 ***

1990 0,86 ***

1995 1,04 ***

2000 1,60 ***

2005 1,70 ***

Constante -2,05 *** -1,23 *** -3,64 *** -4,58 ***

Nagelkerke	R2 0,02 0,05 0,28 0,31

model 332 673 2874 3276

-2	log	likelihood 15788 15447 13246 12843

n	=	13842

 Bron: ScP, tBO 1975 – 2005 (eigen bewerking)
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Het verminderde belang van de eigen woonplaats wordt bevestigd wanneer naar de 

winkelbestemming wordt gekeken. Wanneer specifiek naar de winkelactiviteit wordt 

gekeken, blijkt er een toenemende gerichtheid op plekken buiten de eigen woonplaats 

te zijn. dit geldt niet zozeer voor de dagelijkse boodschappen, als wel voor zogenoemde 

‘funshopping’ bestemmingen. Meer dan de helft van de respondenten doet deze 

boodschappen tegenwoordig (deels) buiten zijn of haar woonplaats. de groep die in 

zijn geheel niet op de eigen woonplaats is gericht bij niet-dagelijks winkelen, is dan ook 

sterk gegroeid. 

Op basis van het tijdsbestedingsonderzoek kan slechts onderscheid worden gemaakt 

tussen tijd doorgebracht binnen versus buiten de eigen woonplaats. de locatie ‘buiten 

de eigen woonplaats’ kan betrekking hebben op steeds eenzelfde bestemming maar 

ook op een divers aantal locaties. de toegenomen tijdsbesteding buiten de woonplaats 

voor een groot aantal activiteiten roept de suggestie op dat dit in toenemende mate 

betrekking heeft op meerdere bestemmingen. Hoofdstuk 7 bevat analyses die op deze 

zaak nader ingaan.
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hoofdstuk 6:  
regionaLe actiViteitenpatronen in BeeLd

6.1	 	Regiogebruikers	in	Nederland	en	in	de	regio	Amsterdam	

In dit hoofdstuk wordt met behulp van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) en 

zijn opvolger Mobiliteitsonderzoek nederland (MOn) onderzocht of en zo ja in welke 

mate het aandeel regiogebruikers in nederland en specifiek in de regio amsterdam in 

opkomst is. In hoofdstuk 5 is geconcludeerd dat de betekenis van de eigen woonplaats 

in het dagelijkse leven voor de nederlandse bevolking is afgenomen. Met behulp van 

het OVG/MOn wordt in dit hoofdstuk nagegaan of een groter aandeel mensen in 

nederland op een willekeurige dag een plek buiten de eigen woonplaats benut. 

Vervolgens wordt ingezoomd op de regio amsterdam. er wordt onderzocht of bewo-

ners van de regio amsterdam vaker plekken buiten de eigen woonplaats benutten en 

welke sociaal-demografische achtergrondkenmerken hierop invloed uitoefenen.

Het OVG/MOn is opgezet om een zo accuraat mogelijk beeld te geven van de (binnen-

landse) verplaatsingen en vervoerswijze van de nederlandse bevolking. Met behulp 

van het OVG/MOn kunnen veranderingen in de mobiliteit worden geanalyseerd. een 

groot aantal onderzoeken op basis van OVG/MOn laat zien dat de mobiliteit is 

toegenomen. Het gaat hierbij in het bijzonder om toegenomen afstanden als gevolg 

van een stijgend autogebruik. In veel analyses ligt de focus op ofwel de toegenomen 

actieruimte van individuen of op de intensivering van vervoersstromen tussen 

plekken. Veel minder is de vraag gesteld of dit ook heeft geleid tot nieuwe regionale 

activiteitenpatronen van mensen. In dit hoofdstuk staat deze vraag wel centraal en 

wordt nagegaan of er in toenemende mate een ruimtelijk gedrag is ontstaan dat als 

typerend voor een polycentrische stedeling kan worden beschouwd. 

dit hoofdstuk start met een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de 

gebruikte OVG/MOn data. Vervolgens wordt nagegaan welk deel van de nederlandse 

bevolking als regiogebruiker kan worden getypeerd. een regiogebruiker is hierbij 

gedefinieerd als iemand die op de onderzoeksdag minstens één plek buiten de eigen 

woongemeente heeft gebruikt. een kanttekening vooraf is dat het gaat om verschui-

vingen in het relatieve aandeel personen dat zich als regiogebruiker gedraagt. Vanzelf-

sprekend zijn er ook verschuivingen in de absolute aantallen regiogebruikers geweest 

in de afgelopen twintig jaar, omdat het aantal inwoners is toegenomen. Verder wordt 

nagegaan welke sociaal-demografische kenmerken de kans dat iemand een regioge-

bruiker is, beïnvloeden en of daarin verschuivingen zijn opgetreden. daarna wordt 

ingezoomd op de regio amsterdam. er wordt nagegaan in welke mate er binnen de 

regio amsterdam een toename aan regiogebruikers is geweest. tot slot wordt er 

aandacht besteed aan de invloed van de woongemeente binnen de regio amsterdam 

op de kans dat mensen plekken buiten de eigen gemeente benutten.
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6.2	 	Beschrijving	van	het	Onderzoek	Verplaatsingsgedrag	/	
Mobiliteitsonderzoek	Nederland

de ontwikkeling van het aandeel bewoners dat daadwerkelijk de regio benut, is 

onderzocht met behulp van de databestanden over de jaren 1987, 1992, 1997, 2002 en 

2007. Bij het OVG/MOn onderzoek wordt aan respondenten gevraagd gedurende een 

dag al hun verplaatsingen te noteren. Het onderzoek wordt gedurende het hele jaar, op 

alle dagen van de week gehouden zodat een compleet beeld wordt verkregen van de 

binnenlandse verplaatsingen van de nederlandse bevolking. 

de vragenlijst en wijze van dataverzameling zijn sinds 1985 nagenoeg niet veranderd. 

als gevolg hiervan is het mogelijk om over een lange periode trends en verschuivingen 

in de mobiliteit in kaart te brengen. toch zijn er wel veranderingen geweest in de 

steekproefomvang. dit betekent dat de betrouwbaarheid van de resultaten niet in elke 

meting, zeker op regionaal of lokaal niveau, even groot is. Belangrijk is dat sinds 1999 

de wijze waarop respondenten worden benaderd, is aangepast; met deze verandering 

werd ingespeeld op langzaam dalende responscijfers. er bestond het vermoeden dat 

non-respons in het bijzonder voorkwam onder groepen met weinig of geen verplaat-

singen op de onderzoeksdag. dit betekent dat de ‘gemeten’ mobiliteit in de periode tot 

1999 feitelijk is overschat. Gemiddeld betrof de overschatting van het aantal afgelegde 

kilometers naar schatting niet minder dan 13 procent (SWOV, 2009). Met het doel ook 

over langere perioden trends in de mobiliteitontwikkeling in beeld te kunnen brengen, 

is er een speciale selectie ontwikkeld om te kunnen vergelijken met oudere metingen. 

In dit onderzoek is van deze selectie gebruik gemaakt. Hiermee is zo goed als mogelijk 

gecorrigeerd voor de wijzigingen in de dataverzameling (Konen & Molnár-in ’t Veld, 

2007; Swinkels & Konen, 2002). Hoewel deze correctiefactor een deel van de trendbreuk 

corrigeert zal in het vervolg van dit hoofdstuk blijken dat dit onvoldoende gebeurt 

voor de in dit onderzoek uitgevoerde analyses. dit komt mede doordat de dataverza-

meling primair is gericht op de ritten en verplaatsingen die mensen ondernemen en 

het analyseniveau in dit onderzoek personen zijn. Het gaat dus niet om het aantal 

verplaatsingen vanuit plaats X naar plaats Y, maar om het aandeel van de inwoners 

van plaats X dat plaats Y bezoekt. Om deze analyses te kunnen uitvoeren is het ritten- 

en verplaatsingenbestand geaggregeerd naar een personenbestand. een voordeel 

hiervan is tevens dat de respondenten die geen enkele verplaatsing hebben gehad op 

de onderzoeksdag in de analyses betrokken worden. Indien alleen verplaatsingen 

worden geanalyseerd worden ‘niet verplaatsers’ vaak buiten beschouwing gelaten. 

een belangrijk voordeel van het gebruik van de OVG/MOn – bestanden is de grote 

steekproefomvang waardoor het mogelijk is regionale uitsplitsingen te maken. 

Hierdoor is het mogelijk de verschuiving binnen de amsterdamse regio af te zetten ten 

opzichte van nederland als geheel. Binnen de regio amsterdam kan worden nagegaan 

of er veranderingen in het aandeel regiogebruikers naar (type) woongemeente zijn. tot 
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slot kan worden nagegaan welk aandeel van de buitengemeentelijke verplaatsingen in 

de amsterdamse regio binnen de regiogrenzen plaatsvindt en welk deel de regiogrens 

overschrijdt. Met behulp van het tijdsbestedingsonderzoek was er geen regionale 

uitsplitsing mogelijk en was ook niet bekend of de tijd die buiten de woonplaats werd 

besteed binnen de regio werd besteed of juist op grotere afstand. Het is echter niet 

mogelijk om met behulp van de OVG/MOn bestanden een goede operationalisatie te 

maken van de polycentrische stedeling. dit komt doordat respondenten binnen OVG/

MOn slechts is gevraagd een etmaal alle verplaatsingen te noteren. Het gaat bij de 

‘polycentrische stedeling’ om een toenemend divers palet van plekken dat mensen 

gebruiken. dit diverse palet van plekken hoeft echter niet op één dag bezocht te 

worden en komt daardoor niet tot uitdrukking in de verschuivingen in ruimtelijk 

gedrag die met het OVG/MOn onderzocht kunnen worden. Het aandeel mensen dat 

namelijk minimaal drie plekken, de eigen woonplaats en minimaal twee andere 

gemeenten in de regio, heeft benut op de onderzoeksdag is daarvoor te klein. In 

hoofdstuk 7, de Polycentrische Stedeling in het vizier, zal specifiek worden onderzocht 

of er gesproken kan worden over de opkomst van de polycentrische stedeling in de 

regio amsterdam. In dit hoofdstuk ligt de focus op de veranderingen in het aandeel 

regiogebruikers.

tot slot is het goed te benadrukken dat de in dit hoofdstuk gepresenteerde analyses 

betrekking hebben op personen die hoofd van een huishouden zijn of de partner 

daarvan. respondenten die de huishoudpositie ‘thuiswonend kind’ of ‘overige’ 

innemen, zijn buiten beschouwing gelaten. de regio amsterdam is afgebakend op basis 

van de definitie van de regionale samenwerking amsterdam in 2006. de selectie heeft 

plaatsgevonden op grond van de woonplaats van de respondent. de hier gehanteerde 

afbakening van de regio amsterdam omvat 37 gemeenten1. de gemeenten amsterdam, 

Haarlem, almere, Zaanstad, Haarlemmermeer, Hilversum, amstelveen en Purmerend 

zijn de grootste gemeenten van deze regio.

6.3	 	Regiogebruikers	in	Nederland

In de periode 1987 – 2007 is in nederland het aandeel mensen met minimaal één 

verplaatsing naar een plek buiten de eigen woongemeente (zeer) licht toegenomen (zie 

figuur 6.1). Opvallender is dat de toename in de periode 1987 -1997 aanzienlijk is. de 

sterke daling tussen 1997-2002 suggereert een trendbreuk als gevolg van de veranderde 

steekproefopzet. dit betekent dat ook in het vervolg van dit onderzoek hiermee 

rekening moet worden gehouden. Het gegeven dat in de periode 2002-2007 er weer een 

stijging van het aandeel regiogebruikers is waar te nemen, versterkt het vermoeden 

dat de waargenomen daling tussen 1997 en 2002 het gevolg is van de veranderende 

steekproefopzet, waarvoor op geaggregeerd niveau onvoldoende wordt gecorrigeerd 

1	 Almere,	Aalsmeer,	Amstelveen,	Amsterdam,	Graft-De	Rijp,	Beemster,	Bennebroek,	Beverwijk,	Blaricum,	Bloemendaal,	
Bussum,	Castricum,	Diemen,	Edam-Volendam,	Haarlem,	Haarlemmerliede-Spaarnwoude,	Haarlemmermeer,	Heemskerk,	
Heemstede,	Hilversum,	Huizen,	Landsmeer,	Laren,	Muiden,	Naarden,	Oostzaan,	Ouder-Amstel,	Purmerend,	Uitgeest,	
Uithoorn,	Velsen,	Waterland,	Wormerland,	Wijdemeren,	Weesp,	Zandvoort,	Zeevang,	Zaanstad
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door de correctiefactor. Indien er daadwerkelijk een omslag zou hebben plaatsgevon-

den in de ontwikkeling van de mobiliteit zou immers een verdere daling voor de hand 

liggen. 

een andere verklaring voor de stabilisatie van het aandeel regiogebruikers zijn de 

gemeentelijke herindelingen geweest. de definitie van regiogebruikers maakt gebruik 

van de officiële gemeentegrenzen. Indien door gemeentelijke herindelingen gemeen-

ten worden samengevoegd, daalt als gevolg daarvan het aandeel regiogebruikers. 

Immers een deel van verplaatsingen die voorheen intergemeentelijke verplaatsingen 

waren, worden daardoor intragemeentelijke verplaatsingen. tussen 1980 en 2006 

daalde het aantal nederlandse gemeenten van 811 naar 458 (Van der Meer & Boonstra, 

2006). de waargenomen daling na 1997 is tot slot mogelijk ook veroorzaakt door 

veranderingen in de samenstelling van de populatie. de nederlandse samenleving 

ontgroent en vergrijst en huishoudens worden kleiner (meer een- en tweepersoons-

huishoudens). tegelijkertijd is er sprake geweest van een stijgend opleidingsniveau en 

stijgende arbeidsparticipatie; hetgeen in het algemeen een positieve invloed op de 

mobiliteit heeft. Om die reden wordt hier ingegaan op hoe verschillen naar geslacht, 

leeftijd, opleidingsniveau, huishoudpositie en stedelijkheidsgraad invloed hebben op 

de kans dat een respondent een regiogebruiker is.

de invloed van sociaal-demografische achtergrondkenmerken komt overeen met de 

gevonden resultaten in hoofdstuk 5. arbeidsparticipatie en een hoog opleidingsniveau 

hebben een sterk positief effect. de verschillen tussen wel versus niet werkend en 

hoog- versus laagopgeleid nemen verder toe. een hoge opleiding en arbeidsparticipatie 

hebben dus niet alleen in alle metingen een positief effect, maar tevens neemt dit 

effect toe (zie figuur 6.2 en 6.3). Het verschil tussen mannen en vrouwen neemt in de 

loop der jaren af, maar verdwijnt niet. Ook in 2007 kan iets meer dan de helft van de 

mannen als een regiogebruiker worden beschouwd tegen net geen twee van elke vijf 

vrouwen.

leeftijd hangt, zoals ook in hoofdstuk 2 is toegelicht, sterk samen met de positie in 

parallelle carrières. Zo neemt de arbeidsparticipatie na het zestigste levensjaar snel af 

en wonen zelfstandig wonende jongeren bijvoorbeeld veelal aan de start van hun 

woon- en arbeidscarrière in grote steden. de invloed van leeftijd op de kans dat een 

persoon plekken buiten de eigen woongemeente benut is dan ook groot (zie figuur 6.4). 

Vooral zestigplussers verlaten minder vaak dan andere leeftijdsgroepen de eigen 

woongemeente.

tot slot vinden we ook binnen de data van OVG/MOn dat het wonen in een grote stad, 

de kans dat een respondent plekken buiten de woongemeente benut, verkleint. echter 

juist onder bewoners van (sterk) verstedelijkte gemeenten neemt het aandeel bewo-

ners dat een regiogebruiker is sterk toe. een bevestiging van de gedachte dat de 

veranderde ruimtelijke structuur het ook voor bewoners van sterk stedelijke gebieden 
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Figuur 6.1 Aandeel regiogebruikers in Nederland per jaar
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Figuur 6.2 Opleidingsniveau naar jaar en type regiogebruiker
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Figuur 6.3 Arbeidspositie naar jaar en type ruimtegebruiker
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in toenemende mate de moeite waard maakt om plekken buiten de eigen woonge-

meente te bezoeken. 

Voordat in een volgende paragraaf nader wordt ingezoomd op de vraag in welke mate 

bewoners van de regio amsterdam kunnen worden bestempeld als regiogebruikers, is 

het van belang om te onderzoeken of een bewoner in de regio amsterdam in vergelij-

king met nederland als geheel meer of minder vaak plekken buiten de eigen woonge-

meente in zijn of haar palet van plekken opneemt. Om dit te kunnen vergelijken, 

rekening houdend met de verschillen in populatie, is een logistische regressie analyse 

uitgevoerd, waarin naast de sociaal-demografische variabelen en het metingsjaar ook 

de mate van stedelijkheid en wel of niet wonend in de regio amsterdam zijn opgeno-

men (tabel 6.1). deze logistische regressie analyse biedt inzicht in de invloed van de 

verschillende sociaal-demografische en sociaal-economische variabelen. de analyse is 

uitgevoerd met vier modellen. In het eerste model zijn alleen sociaal-demografische 

variabelen als huishoudsamenstelling, leeftijd en geslacht opgenomen. In het tweede 

Tabel	6.1 logistische regressie analyse op regiogebruiker (versus geen regiogebruiker)
 

B p B p B p B p

huishouden (ref = eenpersoons en overig)

tweepersoons 0,13 *** 0,19 *** 0,12 *** 0,11 ***

gezinnnen 0,00 0,05 *** -0,04 ** -0,05 **

leeftijd (ref = 60 jaar en ouder)

jonger	dan	25	jaar 0,95 *** 0,46 *** 0,53 *** 0,45 ***

25	tot	40	jaar 0,97 *** 0,38 *** 0,39 *** 0,33 ***

40	tot	60	jaar 0,79 *** 0,32 *** 0,32 *** 0,29 ***

vrouw	(ref	=	man) -0,55 *** -0,36 *** -0,36 *** -0,35 ***

opleiding (ref = geen, basisschool of LBo/VmBo)

MBO,	HAVO	of	VWO 0,28 *** 0,30 *** 0,30 ***

HBO	of	universitair	opgeleid 0,46 *** 0,52 *** 0,52 ***

Werk	(ref	=	geen	werk) 0,62 *** 0,63 *** 0,67 ***

(sterk)	stedelijk	(versus	niet	of	matig	stedelijk) -0,48 *** -0,48 ***

Regio	Amsterdam	(referentie	=	rest	NL) 0,16 *** 0,16 ***

metingsjaar	(ref	=	1997)

2002 -0,24 ***

2007 -0,20 ***

Constante 0,02 -0,48 *** -0,28 *** -0,18 ***

Nagelkerke	R	Square 0,06 0,09 0,11 0,11

model 7674 11610 13414 13847

-2	log	likelihood 211566 207630 205827 205393

n	=	20571 	 	 	 	

 Bron: cBS, OVG '97, '02 / rWS-aVV, MOn '07 (eigen bewerking)
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model zijn hieraan de sociaal-economische indicatoren van opleidingsniveau en 

arbeidsparticipatie toegevoegd. ruimtelijke variabelen als stedelijkheidsgraad en wel 

of niet gelegen in de regio amsterdam zijn in model drie toegevoegd. tot slot is ook het 

jaar van de meting opgenomen. de analyses hebben betrekking op jaren 1997, 2002 en 

2007.

Op basis van de logistische regressie analyse kunnen we concluderen dat bewoners in 

de regio amsterdam rekening houdend met sociaal-demografische verschillen en de 

sterke mate van verstedelijking relatief vaak plekken buiten de eigen woongemeente 

benutten. Verder komen in deze multivariate analyse de verschillen naar voren zoals al 

eerder in deze paragraaf zijn gerapporteerd. Jongeren zijn vaker dan ouderen een 

regiogebruiker. Het actief zijn op de arbeidsmarkt en een hogere opleiding hebben 

daarnaast een positieve invloed. Vrouwen en inwoners van grote steden zijn daarente-

gen minder vaak te kenschetsen als regiogebruikers. de jaren 2002 en 2007 verkleinen 

ten opzichte van 1997 de kans dat iemand een regiogebruiker is. Zoals aangegeven 

wordt dit naar alle waarschijnlijkheid in belangrijke mate verklaard door een verande-

rende steekproeftrekking. er zijn namelijk verder geen aanwijzingen dat er tussen 1997 

en 2002 daadwerkelijk sprake is van een trendbreuk in de mobiliteitsontwikkeling. 

6.4	 	Regiogebruikers	in	de	regio	Amsterdam

de bewoners van de regio amsterdam kunnen worden onderverdeeld op basis van hun 

mobiliteitsgedrag in een viertal groepen. te weten mensen die geen enkele verplaat-

sing hebben gerealiseerd, mensen die uitsluitend verplaatsingen binnen de eigen 

woonplaats hebben gerealiseerd, respondenten, die naast de eigen woonplaats ook 

andere plekken binnen de regio gebruiken en tot slot respondenten die plekken buiten 

de regio benutten. Figuur 6.5 toont de relatieve omvang van deze vier groepen in de vijf 

metingen afzonderlijk. 

Indien we de vijf metingen vergelijken zien we een lichte groei van het aandeel 

regiogebruikers. deze groei heeft zich evenwel voorgedaan tussen 1987 en 1997. In 2007 

is namelijk 35 procent van de bewoners op de onderzoeksdag te beschouwen als een 

regiogebruiker, evenveel als in 1997 (zie figuur 6.5). dat het aandeel regiogebruikers 

niet verder groeit maar stabiliseert, wordt zoals aangegeven, vermoedelijk mede 

veroorzaakt door een veranderende steekproeftrekking sinds 1999.

 

er bestaan aanzienlijke verschillen voor de kans of mensen plekken buiten de eigen 

woongemeente benutten naar sociaal-demografische kenmerken. In tabel 6.2 worden 

logistische regressieanalyses gepresenteerd voor de vier onderscheiden groepen. In 

figuur 6.6 worden de vier groepen allereerst uitgesplitst naar leeftijd.

In alle jaren vormen ouderen de grootste groep onder de mensen die geen verplaatsing 

hebben ondernomen. Onder invloed van de vergrijzing neemt in alle groepen in de 

loop van de tijd het aandeel ouderen toe. Het gegeven dat de groei relatief sterker is in 
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de meer mobiele groepen laat zien dat ook ouderen zich steeds vaker als regiogebrui-

ker gedragen. de verschuivingen naar leeftijd zijn verder klein. Wel neemt het aandeel 

jongeren duidelijk af. Hoewel dit voornamelijk het gevolg van ontgroening is, valt op 

dat de daling van het aandeel jongeren in de mobiele groepen het sterkst is. Hierbij 

dient wel te worden opgemerkt dat de analyses uitsluitend betrekking hebben op 

jongeren die het ouderlijk huis reeds hebben verlaten. Het is mogelijk dat ook onder 

jongeren er een wisselwerking bestaat tussen dagelijkse mobiliteit en residentiële 

mobiliteit. dit laatste blijft echter in deze analyses buiten beeld, omdat (ook volwas-

sen) thuiswonende jongeren buiten de scoop van dit onderzoek vallen. 

Figuur 6.7 toont het verschil tussen mannen en vrouwen. In alle jaren zijn mannen in 

de mobiele groepen sterker vertegenwoordigd dan vrouwen. de verschillen nemen in 

de groep van regiogebruikers licht af. Het aandeel vrouwen in de groep van regioge-

bruikers is dan ook enigszins toegenomen. In de groep van buiten regiogebruikers is er 

daarentegen sprake van een toenemende oververtegenwoordiging van mannen. 

Legenda	  Geen verplaatsing  Woonplaatsgebruiker  regiogebruiker  Buiten de regiogebruiker
 
Bron: cBS, OVG '87, '92, '97, '02 / rWS-aVV, MOn '07 (eigen bewerking)

Legenda	  ≤ 24  25 – 39  40 – 59  ≥ 60 jaar
 
Bron: cBS, OVG '87, '92, '97, '02 / rWS-aVV, MOn '07 (eigen bewerking)
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Ook kunnen we concluderen dat de gebruikte regioafbakening verreweg het meren-

deel van de verplaatsingen buiten de woonplaats omvat. In alle metingen blijft meer 

dan 70 procent van de respondenten die zijn of haar woonplaats heeft verlaten binnen 

de regio. Het aandeel dat binnen de regio blijft, is zelfs enigszins toegenomen. In de 

meest recente meting is dit namelijk 75 procent en daarmee het hoogst van alle vijf de 

metingen. In het bijzonder de relatieve stijging tussen 2002 en 2007 is hierbij opvallend 

omdat dit niet beïnvloed kan zijn door een veranderende steekproeftrekking of 

gemeentelijke herindelingen. deze positieve ontwikkeling geeft aan dat de regionale 

samenhang verder is versterkt, immers een toenemend aandeel bewoners kan worden 

gekenschetst als een regiogebruiker. 

de logistische regressie analyses bevestigen dat het man zijn en middelbare leeftijd 

ook binnen de regio amsterdam een positieve invloed hebben op de kans dat iemand 

een regiogebruiker is. daarnaast heeft het onderdeel zijn van een tweepersoonshuis-

houden of gezin en het middelbaar of hoogopgeleid zijn een positieve invloed op de 

kans dat iemand een regiogebruiker is. de grootste positieve invloed op de kans dat 

mensen de regio gebruiken, heeft echter arbeidsparticipatie. Indien we rekening 

houden met de sociaal-demografische achtergrondvariabelen blijkt de invloed van het 

metingsjaar meestal niet significant te zijn. de lichte toename van het aandeel 

regiogebruikers in de regio amsterdam lijkt dus in belangrijke mate te zijn veroorzaakt 

door de stijgende arbeidsparticipatie.
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6.5	 	Verschuivingen	in	herkomst	en	bestemming	van	
regiogebruikers

Het gegeven dat, zoals te zien is in figuur 6.5, sinds 1987 het aandeel regiogebruikers 

licht is toegenomen, is niet de enige verschuiving. Bij het inzoomen op zowel de 

woonplek van regiogebruikers als op de bestemmingsgemeente van regiogebruikers 

zijn belangrijke verschuivingen waarneembaar. Zo blijkt de dominantie van amster-

dam als centrumgemeente te zijn afgenomen in de afgelopen twee decennia. In 2007 

bezoekt in vergelijking met 1987 een kleiner deel van de regiogebruikers amsterdam op 

de onderzoeksdag. Van de mensen die een plek buiten de eigen gemeente heeft 

bezocht en niet in amsterdam woont, bezoekt in 1987 38 procent amsterdam, dit blijft 

stabiel in 1997, maar daalt naar 34 procent in 2007. Ook voor de gemeente Haarlem 

daalt het aandeel regiogebruikers, niet Haarlemmers, dat de gemeente bezoekt van 5 in 

1987 naar 3,5 in 1997 en 3,1 procent in 2007. daarentegen stijgt het aandeel regiogebrui-

kers dat bijvoorbeeld Haarlemmermeer of Zaanstad bezoekt sterk. de toename 

Tabel	6.2 logistische regressie analyse op vier typen regiogebruikers (versus geen regiogebruiker)

Geen  
verplaatser

Woonplaats
gebruiker

Regio
gebruiker

Buiten de 
regiogebruiker

B p B p B p B p

huishouden (ref = eenpersoons en overig) 	 	 	 	

tweepersoons -0,03 	 -0,23 *** 0,30 *** 0,02 	

gezinnen -0,08 	 -0,19 *** 0,35 *** -0,12 *

leeftijd (ref = ouder dan 60 jaar) 	 	 	

jonger	dan	25	jaar -0,88 *** 0,34 *** 0,08 	 0,19 	

25	tot	40	jaar -0,73 *** 0,28 *** 0,14 ** 0,14 *

40	tot	60	jaar -0,60 *** 0,20 *** 0,22 *** 0,07 	

vrouw	(ref	=	man) 0,09 ** 0,29 *** -0,23 *** -0,29 ***

opleiding (ref = geen, basisschool of LBo/VmBo) 	 	 	

MBO,	HAVO	of	VWO -0,41 *** -0,07 ** 0,26 *** 0,15 ***

HBO	of	universitair	opgeleid -0,61 *** -0,19 *** 0,22 *** 0,53 ***

Werk	(ref	=	geen	werk) -0,51 *** -0,38 *** 0,56 *** 0,22 ***

metingsjaar (ref = 1987) 	 	 	

1992 -0,08 	 -0,06 0,05 	 0,15 	

1997 -0,07 	 -0,06 -0,02 	 0,12 	

2002 0,21 ** 0,06 -0,19 *** 0,06 	

2007 0,03 	 0,00 -0,02 	 0,01 	

Constante -1,07 *** -0,57 *** -1,15 **** -1,98 ****

Nagelkerke	R	Square 0,09 	 0,02 0,06 	 0,03 	

model 1041 	 376 890 	 274 	

-2	log	likelihood 15145 	 27213 25443 	 15116 	

n	=	20571 	 	 	 	

 Bron: cBS, OVG '87, '92, '97, '02 / rWS-aVV, MOn '07 (eigen bewerking)
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bedraagt zelfs meer dan vijftig procent, van 1,9 naar 3,4 procent, voor Haarlemmermeer 

en van 1,2 naar 1,8 procent voor de gemeente Zaanstad. 

Uitgesplitst naar de richting van een verplaatsing en de woonplek van een respondent 

kan de populatie worden ingedeeld in negen groepen. Hierbij worden bewoners 

ingedeeld als in amsterdam wonend of juist niet in amsterdam wonend. In figuur 6.8 

zijn deze bewegingen (inclusief de twee groepen die geen verplaatsing hebben 

ondernomen) schematisch weergegeven. In de tabel bij figuur 6.8 is het aandeel 

regiobewoners dat participeert in elke van deze vervoersstromen weergegeven voor de 

jaren 1987, 1997, 2002 en 2007. daarnaast zijn indexcijfers weergegeven voor zowel de 

periode 1987-1997 als voor de periode 2002-2007. Vanuit het perspectief van de ontwik-

Figuur	6.8 Vervoerstromen in een polycentrische stedelijke regio

Legenda  amsterdam  Suburb

Beschrijving 1987 1997 2002 2007
Index	
1987-
1997

Index	
2002-
2007

A In	suburb	wonend	geen	verplaatsing	ondernomen 11 9 12 11 0,88 0,90

B In	Amsterdam	wonend	geen	verplaatsing	ondernomen 3 3 3 3 0,91 0,97

C In	Amsterdam	wonen	uitsluitend	verplaatsing		
binnen	eigen	woonplaats	ondernomen 14 12 14 12 0,81 0,84

D In	suburb	wonend	uitsluitend	verplaatsing		
binnen	eigen	woonplaats	ondernomen 27 27 27 27 1,00 1,02

E In	suburb	wonend	en	Amsterdam	bezocht 12 12 10 11 1,08 1,05

F In	suburb	wonend	en	andere	suburb	bezocht 18 19 18 20 1,04 1,14

G In	Amsterdam	wonend	en	suburb	bezocht 3 4 4 4 1,12 1,14

H In	amsterdam	wonend	en	plek	buiten	de	regio	bezocht 3 3 3 2 0,91 0,65

I In	suburb	wonend	en	plek	buiten	de	regio	bezocht 8 10 9 10 1,31 1,05

totaal 100 100 100 100

  
Bron: cBS, OVG '87, '97, '02 / rWS-aVV, MOn '07 (eigen bewerking)
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keling richting een polycentrische stedelijke regio valt de stijging op van het aandeel 

amsterdammers dat andere plekken in de regio is gaan gebruiken. daarnaast is het 

aandeel bewoners in de regio die een plek buiten de eigen woongemeente, maar niet 

amsterdam, is gaan gebruiken relatief sterk toegenomen. 

In figuur 6.9 is de onderverdeling van groepen regiogebruikers nogmaals uitgesplitst; 

maar nu uitsluitend voor inwoners van amsterdam. een groter deel van de amster-

damse bevolking is in de loop van de tijd plekken in de regio gaan bezoeken. Ondanks 

dat het totale aandeel regiogebruikers maar beperkt is toegenomen, zijn juist dit 

aanwijzingen dat in het verleden regiogebruikers onderdeel waren van een monocen-

trische stedelijke regio en dat dit is verschoven naar een polycentrische stedelijke 

regio. de sterke toename van regiogebruikers onder bewoners van de oude centrum-

stad past binnen de ontwikkeling naar een polycentrische stedelijke regio. Immers ook 

inwoners van de oude centrumstad gaan de complementaire kwaliteiten van de regio 

benutten. als gevolg van de ruimtelijke veranderingen is het ook voor hen steeds vaker 

aantrekkelijk om plekken buiten de eigen woongemeente te bezoeken.

6.6	 	Conclusie

Bijna de helft van de zelfstandig wonende volwassen nederlanders bezoekt op een 

willekeurige dag een plek buiten zijn eigen woongemeente. tussen 1987 en 2007 neemt 

dit aandeel amper toe. deze stabilisatie van het gemeten aandeel kan verschillende 

oorzaken hebben. In de eerste plaats hebben we te maken met enige methodologische 

onzekerheid als gevolg van een veranderde respondentenbenadering. daarnaast is de 

definiëring van regiogebruiker afhankelijk van veranderende gemeentegrenzen. In de 

onderzoeksperiode zijn veel gemeenten samengevoegd, waardoor het aantal interge-

meentelijke verplaatsingen is afgenomen. In ieder geval kan worden vastgesteld dat 

het aandeel regiogebruikers in nederland zeker niet is afgenomen. de kans dat iemand 

een regiogebruiker is, wordt positief beïnvloed door middelbare leeftijd, hoge oplei-

ding, niet stedelijk wonen en betaald werk.

Bewoners in de regio amsterdam zijn vaker dan nederlanders als geheel te beschou-

wen als regiogebruikers. daarnaast valt op dat we in de regio amsterdam in de periode 

1997 -2007 een stabilisatie van het aandeel regiogebruikers meten tegen een daling in 

Legenda	  Geen verplaatsing  Woonplaatsgebruiker  regiogebruiker  Buiten de regiogebruiker
 
Bron: cBS, OVG '87, '92, '97, '02 / rWS-aVV, MOn '07 (eigen bewerking)
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de rest van nederland. Op basis van een vergelijking van de jaren 1987, 1992, 1997, 2002 

en 2007 van het OVG/MOn kunnen we dan ook concluderen dat er een toename is in 

het aandeel bewoners in de regio amsterdam, dat gebruik maakt van plekken buiten 

de eigen woonplaats. 

echter ook in 1987 kon al een op de drie respondenten als regiogebruiker worden 

getypeerd. regiogebruikers zijn hierbij gedefinieerd als mensen die op de onderzoeks-

dag ten minste een locatie buiten de eigen woonplaats hebben bezocht binnen de regio 

amsterdam. Het aandeel regiogebruikers is in de periode 1987 – 2007 met ongeveer zes 

procent gestegen. In 1987 konden we reeds 33 procent van de bevolking in de regio 

amsterdam als regiogebruiker beschouwen en in 2007 is dat toegenomen tot 35 

procent (zie figuur 6.5). Maar tegelijkertijd zien we binnen de bevolking van amster-

dam een veel scherpere groei. Het aandeel regiogebruikers onder de bevolking van 

amsterdam neemt in dezelfde periode met bijna de helft toe van 14 naar 20 procent 

(zie figuur 6.9). Het aandeel regiogebruikers in de regio amsterdam is daarbij de 

afgelopen tien jaar op zijn minst stabiel gebleven. 

Op basis van logistische regressie analyses blijkt dat de groei van het aandeel regioge-

bruikers is getemperd door sociaal-demografische veranderingen. Met name vergrij-

zing heeft een dempende werking op het aandeel regiogebruikers. Werkforensisme is 

een belangrijk motief om op de onderzoeksdag de eigen woonplaats te verlaten. na het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vervalt dit motief. In de afgelopen decen-

nia is echter onder alle leeftijdsgroepen, ook onder 60-plussers, het aandeel regioge-

bruikers gestegen. daarnaast benutten middelbaar en hoogopgeleiden veel vaker de 

regio. Hoogopgeleiden verlaten daarnaast ook relatief vaak de regio voor het onderne-

men van activiteiten. de verschillen naar geslacht en leeftijd zijn trouwens in de loop 

van de tijd kleiner geworden. Maar ook in 2007 gedragen mannen in de amsterdamse 

regio en nederland als geheel zich vaker als regiogebruiker dan vrouwen.

tot slot is er een opvallende verschuiving naar de woonplek van de regiogebruikers 

binnen de regio amsterdam. Het aandeel respondenten uit de oude centrumsteden en 

in het bijzonder amsterdam dat op de onderzoeksdag een plek binnen de regio maar 

buiten de eigen woonplaats heeft bezocht, is sterk gestegen. Juist amsterdammers zijn 

tegenwoordig ook steeds vaker regiogebruikers. Bewoners in de regio benutten steeds 

vaker andere plekken in de regio en minder vaak amsterdam. de gemeten stijging van 

het aandeel regiogebruikers en de waargenomen verschuivingen vormen een belang-

rijke bevestiging voor de gedachte dat de regio amsterdam meer en meer als polycen-

trische stedelijke regio functioneert.
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hoofdstuk 7:  
de poLycentrische stedeLing in het Vizier 

7.1	 	Lokaal	inzoomen	met	lokale	data

In de vorige twee empirische hoofdstukken is ingezoomd op een veranderend ruimte-

lijk gedrag van de nederlandse bevolking. In hoofdstuk vijf is daarbij met behulp van 

het tijdsbestedingonderzoek ingegaan op de vraag in welke mate er sprake is van een 

verminderd belang van de woonplaats in het dagelijkse activiteitenpatroon. In 

hoofdstuk zes is ingegaan op een toegenomen aandeel regiogebruikers in nederland 

en specifiek de amsterdamse regio op basis van het Mobiliteitsonderzoek nederland 

(voorheen Onderzoek Verplaatsingsgedrag). In dit hoofdstuk wordt voor een aantal 

gemeenten in de amsterdamse regio nader onderzocht in welke mate bewoners ‘een 

polycentrisch ruimtelijk gedrag’ vertonen. Specifiek gaat het om de vraag of het 

aandeel zogenoemde polycentrische stedelingen is toegenomen. In hoofdstuk 2 zijn 

polycentrische stedelingen gedefinieerd als bewoners van een stedelijke regio die voor 

verschillende activiteiten, verschillende plekken bezoeken. een polycentrische 

stedeling stelt door middel van een hoge mobiliteit binnen een polycentrische 

stedelijke regio als het ware zijn of haar eigen stad samen.

Kenmerkend voor het leven in een polycentrische stedelijke regio ten opzichte van een 

monocentrische stedelijke regio is niet de toegenomen afstand tussen activiteiten-

plaatsen maar juist een toename van het aantal gebruikte activiteitenplaatsen. een 

verschuiving van een aaneengesloten actieruimte naar specifiek locatiegebruik is 

kenmerkend hiervoor. de keuze van het eigen palet van plekken is gebaseerd op eigen 

specifieke wensen en voorkeuren. Het gaat om verschillen naar het aantal plekken dat 

mensen gebruiken, niet om de frequentie waarmee ze die plekken bezoeken. Vanuit 

het perspectief van de polycentrische stedeling biedt dit diverse palet van plekken 

bovenal de mogelijkheid invulling te geven aan het eigen leven. 

In aanvulling op de analyses die zijn gepresenteerd in hoofdstuk vijf en zes worden in 

dit hoofdstuk een aantal gemeentelijke cases gepresenteerd. Bij elke gemeente wordt 

nagegaan of een toenemend aandeel van de bevolking een polycentrisch ruimtelijk 

activiteitenpatroon heeft. dit betekent dat steeds minimaal twee momenten in de tijd 

met elkaar worden vergeleken. daarnaast wordt in dit hoofdstuk getracht inzicht te 

krijgen in de achtergrondkenmerken die het polycentrische gedrag positief of negatief 

beïnvloeden. er wordt ook nagegaan of het oordeel over de eigen woonomgeving en 

woonplaats verschilt tussen enerzijds polycentrische stedelingen, die een uiteengelegd 

palet van plekken bezoeken, en anderzijds bewoners die voor het overgrote deel van 

hun dagelijkse activiteiten gericht zijn op de eigen woonplaats. Het oordeel over de 

eigen directe woonomgeving en in het bijzonder de woonplaats kan verschillen naar 

het aantal plekken dat mensen gebruiken. de relatie tussen de beleving van de eigen 

woonbuurt en woonplaats enerzijds en de uiteengelegdheid van het ruimtelijke palet 
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van plekken anderzijds is op voorhand niet eenduidig. een positief oordeel over de 

woonplaats en een grote gehechtheid aan de buurt kan reden zijn om op die plek te 

(blijven) wonen ondanks dat men veel activiteiten elders verricht. een negatief oordeel 

over de eigen woonbuurt en / of woonplaats kan anderzijds ook oorzaak van een 

polycentrisch activiteitenpatroon zijn.

Het begrip een ‘divers palet van plekken’ of het bepalen wanneer iemand op basis van 

zijn of haar ruimtelijke gedrag als polycentrische stedeling kan worden beschouwd is 

tot op zekere hoogte arbitrair. Voorwaarde voor de gekozen operationalisatie is in de 

eerste plaats dat het mogelijk is om op basis van de operationalisatie waar te nemen of 

er een toename is van het aandeel bewoners dat zich als polycentrische stedeling 

gedraagt. In de tweede plaats is voor een operationalisatie gekozen waarbij iedereen, 

dus ook bijvoorbeeld gepensioneerden, zich als polycentrische stedeling kunnen 

gedragen. In de derde plaats is gekozen voor een operationalisatie waarbij zo goed als 

mogelijk gemeenten onderling vergeleken kunnen worden. dit heeft geleid tot een 

operationalisatie op basis van werkplek en winkelgedrag. Maar ook het gebruik van 

sportlocaties, vrije tijd en culturele voorzieningen komen zijdelings aan bod. Zo zal 

steeds worden nagegaan, als dat met de enquêtegegevens mogelijk is, of de als polycen-

trische stedeling geclassificeerde respondenten ook voor andere activiteittypen de 

woongemeente vaker verlaten. 

er is een variabele geconstrueerd op grond waarvan een driedeling mogelijk is tussen 

benedengemiddeld polycentrisch, gemiddeld polycentrisch en bovengemiddeld 

polycentrisch. de variabele is gebaseerd op de werkplek en het aantal bezochte winkel-

locaties voor niet-dagelijks winkelen. Voor de werkplek is een waarde toegekend voor 

niet werken, in de eigen woongemeente werken en buiten de woongemeente werken 

van respectievelijk 0, 1 of 2. de waarde voor de werkplek en het aantal bezochte 

winkelbestemmingen zijn bij elkaar opgeteld. Hierdoor krijgt elke respondent een 

waarde toegekend die inzicht geeft in de mate waarin hij of zij een divers palet van 

plekken benut. Vervolgens zijn respondenten ingedeeld in drie groepen. de klassen-

grenzen tussen benedengemiddeld en bovengemiddeld polycentrisch gedrag zijn 

gebaseerd op basis van een afwijking van één standaarddeviatie boven dan wel één 

standaarddeviatie onder het gemiddelde in het eerste metingsjaar dat beschikbaar is. 

de eis dat een toename van het aandeel polycentrische stedelingen in de loop van de 

tijd kan worden waargenomen, wordt gehandhaafd doordat de klassengrenzen 

worden vastgesteld op basis van de eerste meting. een verschuiving van het aandeel 

boven- of benedengemiddeld polycentrische stedelingen kan op die manier tussen 

twee of meer metingen worden waargenomen. daarnaast is het mogelijk aan de hand 

van deze afhankelijke variabele te onderzoeken in hoeverre het ruimtelijk gedrag van 

mensen wordt verklaard door sociaal-economische en sociaal-demografische achter-

grondkenmerken. tot slot wordt onderzocht of het oordeel over de eigen woonge-

meente mede kan worden verklaard aan de hand van het ruimtelijk gedrag van 

mensen. In tabel 7.1 zijn voor de zeven afzonderlijke gemeenten de vergeleken onder-
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zoeksjaren weergegeven. de empirische data geven vooral inzicht in de ontwikkeling 

van begin jaren 90 tot heden. Voor de gemeente amsterdam zijn er tevens gegevens 

beschikbaar uit de jaren 80.

achtereenvolgens worden de ontwikkelingen in de gemeenten amstelveen, Zaanstad, 

Purmerend, Haarlemmermeer, Haarlem, almere en amsterdam op basis van lokale 

enquêtegegevens in beeld gebracht. In hoofdstuk vier over methodologie en data is 

ingegaan op de keuze om deze gegevens voor dit onderzoek te gebruiken. Het belang-

Tabel	7.1 Onderzoeksjaar van gebruikte enquêtedata per gemeente
 

amstelveen zaanstad purmerend haarlemmer-
meer haarlem almere amsterdam

1980

X

1981

1982

1983

1984

1985

1986

X

1987

1988

1989

1990

1991

1992 X

1993 X

1994 X

X
1995 X X

1996 X

1997 X X

1998 X

X1999 X

2000 X

2001 X X

X
2002 X X

2003

2004 X X

2005 X X

X2006 X X X

2007 X

 n.b. In amsterdam wordt het PerOVaM databestand gebruikt. Hiervan zijn sinds 1980 zes 
metingen uitgevoerd, voor elke meting zijn in meerdere jaren respondenten benaderd



97 

De polycentrische stedeling in het vizier

rijkste voordeel is een grote steekproef op lokaal niveau en het gegeven dat verschil-

lende jaren kunnen worden vergeleken. Ondanks de gekozen operationalisatie zijn de 

voorgelegde vragen tussen de gemeenten verschillend. dat geldt vooral voor de 

gemeente almere, Haarlem, Haarlemmermeer en amsterdam. Voor de gemeente 

Haarlem is onderscheid gemaakt naar de werkplek van respondenten. Voor de 

gemeente amsterdam is het PerOVaM bestand gebruikt, een onderzoeksbestand wat 

qua opzet grote overeenkomsten vertoont met het OVG/MOn. een tweede nadeel is 

dat het metingsjaar waarin relevante vragen aan de bevolking zijn voorgelegd, 

verschilt per gemeente (zie tabel 7.1). Om deze reden worden de gemeenten eerst als 

korte casus individueel gepresenteerd. de verschillen in de paragraafopbouw van de 

zeven cases zijn het gevolg van beperkingen van de beschikbare data. In paragraaf 7.9 

wordt vervolgens ingegaan op overeenkomsten en verschillen tussen de zeven 

gemeenten in de mate waarin het aandeel polycentrische stedelingen is veranderd en 

op de achtergrondkenmerken van de polycentrische stedeling.

7.2	 	Amstelveen

amstelveen is een relatief welvarende gemeente met circa tachtigduizend inwoners. 

Het gemiddelde inkomen ligt hoger dan in de regio als geheel en ook het opleidingsni-

veau is relatief hoog. daarnaast is de bevolking van amstelveen relatief sterk vergrijsd 

in vergelijking met nederland als geheel en de regio amsterdam in het bijzonder. 

amstelveen profiteert in belangrijke mate van de gunstige ligging nabij de amster-

damse Zuid-as en Schiphol. Het belang van Schiphol blijkt onder andere uit het feit 

dat het nederlandse hoofdkantoor van KlM air France in amstelveen gevestigd is. 

Kenmerkend voor amstelveen is verder haar relatief groene karakter. de gemeente 

amstelveen heeft een ruime opzet met daardoor een relatief lage woningdichtheid. de 

woningvoorraad bestaat voor de helft uit koopwoningen en voor 53 procent uit 

eengezinswoningen. 

de verwevenheid van de gemeente amstelveen met amsterdam is de afgelopen 

decennia sterk toegenomen. In de jaren 60 en 70 zorgden grote woningbouwprojecten 

ervoor dat beide gemeenten aaneengegroeid zijn. In 1991 werd de ontsluiting per 

openbaar vervoer met het centrum van amsterdam sterk verbeterd. In dat jaar gingen 

namelijk de tram en sneltram uit het centrum van amsterdam doorrijden naar 

amstelveen. In de jaren rond de millenniumwisseling investeerde amstelveen veel in 

de herontwikkeling en uitbreiding van het eigen stadshart. Het nieuwe stadshart 

heeft een regionale functie gekregen met een groot aantal winkels rondom het 

stadsplein. de ligging van amstelveen te midden van de amsterdamse regio en niet 

uitsluitend ten zuiden van amsterdam blijkt ook uit de relatief recent geopende 

hoogwaardige openbaarvervoersverbinding van Haarlem via Schiphol naar amstel-

veen en vervolgens naar amsterdam zuidoost: de zogenoemde Zuidtangent. 
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7.2.1	 	Veranderend	palet	van	plekken
de gemeente amstelveen heeft in 1998 en in 2005 in haar omnibusenquête een aantal 

vragen opgenomen over het ruimtelijke gedrag. als de twee onderzoeksjaren vergele-

ken worden laten de ruimtelijke variabelen een toename zien in het gebruik van 

plekken buiten amstelveen. respondenten zijn in beide jaren gevraagd naar het 

gebruik van een aantal winkelbestemmingen buiten amstelveen. Het gaat om de 

plaatsen amsterdam, aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en ‘elders’. In 2005 

bezoeken meer inwoners van amstelveen meer winkellocaties in vergelijking met 1998. 

Het aantal bezochte winkelbestemmingen buiten amstelveen steeg van gemiddeld 1,0 

naar 1,3. de arbeidsparticipatie is tussen 1998 en 2005 eveneens licht toegenomen in 

amstelveen. de toename is vooral gekoppeld aan werk buiten de woongemeente. Het 

aandeel van de bevolking dat binnen amstelveen werkt, is gelijk gebleven met circa 18 

procent en het aandeel dat buiten amstelveen werkt is toegenomen van 35 naar 38 

procent.

er bestaat een verband tussen zowel de arbeidspositie als de werklocatie en het aantal 

winkelplekken dat mensen benutten. respondenten zonder baan geven aan gemiddeld 

ongeveer 1,0 winkelbestemming buiten amstelveen te gebruiken. Personen die buiten 

amstelveen werkzaam zijn, winkelen gemiddeld op bijna 1,4 bestemmingen en mensen 

die binnen amstelveen werkzaam zijn, zitten hiertussen in met 1,2 bestemmingen. 

Op basis van de werklocatie en het aantal bezochte winkelbestemmingen is een 

driedeling gemaakt in bovengemiddeld, gemiddeld en benedengemiddeld polycen-

trisch gedrag. de klassengrenzen zijn bepaald op een standaarddeviatie boven of 

onder het gemiddelde in 1998. Het aandeel bovengemiddeld polycentrische stedelingen 

stijgt op basis van deze classificatie tussen 1998 en 2005 van 15 naar 21 procent. 

Van de groep met een bovengemiddeld polycentrisch ruimtelijk gedrag heeft niet 

minder dan 90 procent een betaalde baan. Maar ook van de groep die relatief weinig 

bestemmingen buiten amstelveen bezoekt, heeft nog altijd een kwart betaald werk. 

Mede door het feit dat ze vaker betaald werk hebben, hebben polycentrische stedelin-

gen ook gemiddeld een hoger inkomen, tevens zijn ze vaker hoog opgeleid (zie figuur 

7.2 en 7.3). tussen 1998 en 2005 neemt het aandeel bewoners dat meer dan twee keer 

modaal verdient af ten gunste van het aandeel met een lager inkomen. Het gemiddelde 

14
21

55
58

31
202005

1998

Figuur 7.1 Typologie van polycentrische stedelingen op basis van werklocatie en winkelactiviteit
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Bron: Gemeente amstelveen, Omnibusenquête 1998 & 2005 (eigen bewerking)
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opleidingsniveau neemt in die periode toe. In beide jaren afzonderlijk hebben deze 

variabelen een positieve invloed op de kans dat iemand zich als polycentrische 

stedeling gedraagt. de relatieve daling van het aandeel hoge inkomens heeft dus een 

dempend effect gehad op de ontwikkeling van het aandeel polycentrische stedelingen.

de verschillen naar huishoudtypen zijn relatief klein tussen de verschillende groepen, 

maar er is wel een duidelijk leeftijdseffect. Vooral onder de groep benedengemiddeld 

polycentrische stedelingen zijn ouderen sterk oververtegenwoordigd. de toename van 

het aandeel ouderen in de bevolking is in de periode 1998 en 2005 overigens minder 

dan 2 procent. de grootste verandering is een daling van ruim vier procentpunten van 

het aandeel jongeren tussen de 25 en 35 jaar. In 1998 behoorde nog bijna 18 procent tot 

die leeftijdsgroep (hier niet weergegeven) . 
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Bron: Gemeente amstelveen, Omnibusenquête 1998 & 2005 (eigen bewerking)
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Bron: Gemeente amstelveen, Omnibusenquête 1998 & 2005 (eigen bewerking)
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Om na te gaan op welke wijze de verschillende sociaal-demografische en sociaal-eco-

nomische variabelen en tot slot ook het metingsjaar de kans beïnvloedt dat een 

respondent bovengemiddeld dan wel benedengemiddeld scoort, is een logistische 

regressie analyse uitgevoerd. de analyse is zowel voor de bovengemiddeld polycentri-

sche als benedengemiddeld polycentrische stedelingen uitgevoerd en steeds met drie 

modellen. In het eerste model zijn uitsluitend sociaal-demografische variabelen 

opgenomen in het tweede model is dat aangevuld met sociaal-economische variabelen 

en tot slot is ook het metingsjaar opgenomen in de analyse.
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Bron: Gemeente amstelveen, Omnibusenquête 1998 & 2005 (eigen bewerking)

Tabel	7.2 logistische regressie analyse op type polycentrische stedeling

Benedengemiddeld polycentrisch Bovengemiddeld polycentrisch

Model 1 Model 2 Model3 Model 1 Model 2 Model3

B p B p B p B p B p B p

huishouden (ref = eenpersoons en overig)

tweepersoons -0,32 *** -0,15 -0,16 0,54 *** 0,40 *** 0,45 ***

gezin -0,28 ** -0,06 -0,06 0,18 0,05 0,07

leeftijd (ref = 55 jaar en ouder)

jonger	dan	25 -2,17 *** -2,30 *** -2,31 *** 2,02 *** 2,10 *** 2,11 ***

25	tot	en	met	34	jaar -1,91 *** -1,80 *** -1,91 *** 1,78 *** 1,69 *** 1,78 ***

35	tot	en	met	44	jaar -1,79 *** -1,67 *** -1,73 *** 1,73 *** 1,64 *** 1,68 ***

45	tot	en	met	54 1,48 *** -1,39 *** -1,43 *** 1,35 *** 1,27 *** 1,30 ***

vrouw	(ref	=	man) 0,30 *** 0,24 ** 0,26 *** -0,51 *** -0,47 ** -0,49 ***

huishoudinkomen (ref = lager dan modaal)

midden	inkomen	(modaal	tot	2	keer	modaal) -0,23 * -0,22 	 0,19 0,18

hoog	inkomen	(meer	dan	2	keer	modaal) -0,53 *** -0,59 *** 	 0,34 ** 0,38 **

HBO	of	universitair	opgeleid	(ref	=	overige) -0,34 *** -0,27 ** 	 0,21 ** 0,15

metingsjaar	2005	(ref	=	1998) -0,70 *** 	 0,60 ***

Constante -0,54 *** -0,18 0,21 -2,16 *** -2,40 *** -2,76 ***

Nagelkerke	R2 0,19 0,21 0,23 0,13 0,13 0,15

model 410 446 499 251 262 293

-2	log	likelihood 2912 2876 2823 2687 2675 2645

n	=	3047 	 	 	

 Bron: Gemeente amstelveen, Omnibusenquête 1998 & 2005 (eigen bewerking) 
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Op basis van een logistische regressie analyse op de meest polycentrische en op de 

minst polycentrische groep blijkt dat een groot aantal achtergrondvariabelen het 

ruimtelijke gedrag beïnvloedt. een jonge leeftijd, hogere opleiding en inkomen 

vergroten de kans dat iemand een polycentrisch ruimtelijk gedrag vertoont. Mannen 

hebben vaker een ruimtelijk uiteengelegd activiteitenpatroon dan vrouwen. de 

huishoudsamenstelling heeft daarentegen amper invloed; ten opzichte van de 

eenpersoonshuishoudens behoren leden van tweepersoonshuishoudens vaker tot de 

groep van polycentrische stedelingen. daarnaast heeft het metingjaar significant 

invloed op het aandeel polycentrische stedelingen. In het metingsjaar 2005 zijn er 

significant meer respondenten als polycentrische stedeling te beschouwen dan in 1998 

(zie tabel 7.2).

7.2.2	 	Overige	ruimtelijke	variabelen
In de gemeente amstelveen is ook aan respondenten gevraagd welk winkelcentrum hij 

of zij voor de dagelijkse boodschappen benut. In beide jaren benut circa 70 procent van 

de respondenten het dichtst bijgelegen winkelcentrum voor de dagelijkse boodschap-

pen. Uitgesplitst naar de mate waarin respondenten als meer of minder polycentrische 

stedelingen zijn geclassificeerd vinden we grote verschillen. respondenten, die op 

basis van werkplek en niet-dagelijks winkelen, als polycentrische stedeling zijn geclas-

sificeerd benutten vaker een verder weggelegen winkelcentrum voor de dagelijkse 

boodschappen. deze variabele versterkt daarmee het beeld dat de operationalisatie 

een goede indicator vormt voor een divers palet van plekken van respondenten. 

7.2.3	 	Woonsituatie	en	oordeel	woonomgeving
de groep die een uiteengelegd palet van plekken benut, bewoont binnen de gemeente 

amstelveen het meer gewilde deel van de woningvoorraad (zie figuren 7, 8 en 9). deze 

groep bewoont vaker een koopwoning en vaker een eengezinswoning. de groep die het 

minste gebruik maakt van activiteitenplaatsen buiten amstelveen huurt juist 

significant vaker meergezinswoningen. In de woonsituatie zijn tussen 1998 en 2005 

geen verschuivingen opgetreden. tegelijkertijd zijn de polycentrische stedelingen wel 

vaker verhuisgeneigd in vergelijking met de andere groepen. 

de bevolking van amstelveen is over het algemeen tevreden over de woonomgeving 

en woonbuurt. de groep met een bovengemiddeld polycentrische ruimtelijk gedrag 
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Figuur 7.6 Percentage ‘gebruikt niet dichtstbijzijnde winkelcentrum voor dagelijkse boodschappen’ 
naar type polycentrische stedeling in 2005
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 Bron: Gemeente amstelveen, Omnibusenquête 2005 (eigen bewerking)
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geeft vaker een neutraal oordeel over de buurt. circa 15 procent van deze groep kiest 

voor de antwoordcategorie niet tevreden maar ook niet ontevreden versus ongeveer 10 

procent van de andere groepen. Op basis van deze constatering lijkt hun gehechtheid 

aan de woonplek lager te zijn dan van de andere typen ruimtegebruikers, dit is ook 

verklaarbaar uit het gegeven dat zij naast hun woonplek een groot aantal andere 

plekken benutten in het dagelijkse leven.

een opvallende verschuiving tussen 1998 en 2005 wordt er geconstateerd in de mate 

waarin bewoners een gevoel van sociale cohesie in hun buurt ervaren. Gemiddeld 

geeft zowel in 1998 als in 2005 circa 63 procent van de bevolking aan dat de mensen in 

de buurt elkaar in voldoende mate kennen. In beide jaren bestaat er een sterk positief 

verband tussen de waardering van de woonomgeving en het oordeel over de sociale 

cohesie in de woonomgeving. echter wanneer de resultaten naar niveau van polycen-
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Figuur 7.7 Eigenwoningbezit naar jaar en type polycentrische stedeling
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Figuur 7.8 Woningtype naar jaar en type polycentrische stedeling
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Figuur 7.9 Percentage niet verhuisgeneigd naar jaar en type polycentrische stedeling
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Bron: Gemeente amstelveen, Omnibusenquête 1998 & 2005 (eigen bewerking)
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	 Bron: Gemeente amstelveen, Omnibusenquête 1998 & 2005 (eigen bewerking)
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trisch gedrag worden uitgesplitst valt op dat in 1998 de groep met een minder divers 

palet van plekken hier vaker positief over is en in 2005 daarentegen juist de bovenge-

middeld polycentrische stedelingen positiever over de sociale cohesie in de buurt zijn. 

dit is een opvallende waarneming. Hoewel enige nuancering hierbij kan zijn dat de 

stelling een keer positief en een keer negatief geformuleerd zijn voorgelegd. deson-

danks blijft dit een opmerkelijke verschuiving. 

7.2.4	 	Conclusie	polycentrische	stedelingen	in	Amstelveen
Het aandeel polycentrische stedelingen is tussen 1998 en 2005 toegenomen in amstel-

veen. een groter deel van de bevolking maakt gebruik van verschillende locaties voor 

werken en niet-dagelijks winkelen. Jongeren, mannen en mensen met een hoog 

inkomen hebben vaker een ruimtelijk uiteengelegd activiteitenpatroon dan vrouwen, 

ouderen en mensen met een laag inkomen. de gehechtheid aan de woonplek lijkt van 

groepen met een ruimtelijk uiteengelegd activiteitenpatroon minder groot dan van 

minder mobiele bewoners. Polycentrische stedelingen behoren dan ook vaker tot de 

groepen die graag willen verhuizen.

de relatie tussen het ruimtelijke gedrag en het oordeel over de sociale samenhang in 

de woonomgeving van respondenten vertoont een opmerkelijke verschuiving in de 

periode 1998 en 2005. Hoewel het aandeel van de bevolking dat positief oordeelt over 

de sociale cohesie nauwelijks verandert, is er een opmerkelijk verschil tussen bewo-

ners die in meer of juist mindere mate als polycentrische stedelingen worden be-

schouwd. In 1998 geven bewoners die relatief weinig verschillende plekken benutten 

en relatief sterk buurtgebonden zijn vaker een positief oordeel dan in 2005. Van de 

meer polycentrische georiënteerde bewoners geeft in 2005 juist een hoger percentage 

een positief oordeel over de sociale samenhang in de buurt vergeleken met 1998.

7.3	 	Zaanstad

de ligging van de gemeente Zaanstad ten noorden van het IJ betekent dat de gemeen-

te niet, zoals diemen of amstelveen, als onderdeel van een doorlopend stedelijk gebied 

wordt ervaren. dit wordt versterkt doordat de gemeente Zaanstad uit verschillende 

kernen bestaat. de gemeente Zaanstad is in 1974 ontstaan uit de samenvoeging van 
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Figuur 7.10 Percentage mee eens ’de mensen in de buurt kennen elkaar’ naar jaar en 
type polycentrische stedeling
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een zestal kleinere gemeenten. Zaandam vormt hiervan de grootste kern. de samen-

voeging was het gevolg van de toenmalige plannen om de gemeente Zaanstad te laten 

doorgroeien tot een middelgrote stad. een deel van de overloop die uiteindelijk in 

almere terecht is gekomen, was oorspronkelijk in Zaanstad gepland. Ook in 2007 

wordt de gemeente Zaanstad nog steeds gekenmerkt door zijn opbouw uit zes 

verschillende woonkernen. de industriële geschiedenis van Zaanstad is nog steeds 

terug te vinden in een relatief hoog aandeel werknemers in de (voedsel)industrie. een 

belangrijk project is het nieuwbouwproject Inverdan. Met dit centrumproject probeert 

de gemeente Zaanstad het centrum van Zaandam verder te verstedelijken en tot één 

van de plekken in de regio amsterdam op te waarderen. In de nabije toekomst verhuist 

het gemeentehuis van Zaanstad vanuit het excentrisch gelegen Koog aan de Zaan naar 

Zaandam.

Op basis van de werkplek van respondenten en het bezoeken van winkelcentra buiten 

Zaanstad kan een verandering van het gebruikte palet van plekken door de bewoners 

van de gemeente Zaanstad in kaart worden gebracht. Vragen over zowel het winkelge-

drag als de werkplek zijn opgenomen in de metingen van 1994, 1997, 2001, 2004 en 2006. 

7.3.1	 	Veranderend	palet	van	plekken
Zowel de winkelbestemmingen als de werklocatie laten een verschuiving zien naar een 

toenemende gerichtheid op plekken buiten Zaanstad. Het aandeel mensen met een 

baan buiten de gemeente Zaanstad neemt toe van 23 naar 35 procent tussen 1994 en 

2006. 

In de omnibusenquête van de gemeente Zaanstad is steeds gevraagd naar het gebruik 

van zes winkellocaties. deze winkelbestemmingen zijn amsterdam-centrum, amster-

dam-noord, Purmerend, Haarlem, alkmaar en Beverwijk. In 1994 bezochten respon-

Legenda	  Werkt niet  Werkt in Zaanstad  Werkt buiten Zaanstad
 
Bron: Gemeente Zaanstad, Omnibusenquête 1994, 1997, 2001, 2004 & 2006 (eigen bewerking)

Figuur 7.11 Relatieve verandering van werkpositie
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denten gemiddeld 2,1 winkelbestemmingen en dit was in 2006 toegenomen tot 2,3. er 

zijn significante verschillen naar arbeidspositie in het gemiddelde aantal bezochte 

winkelbestemmingen. respondenten zonder baan bezoeken gemiddeld slechts 1,7 

winkelbestemming terwijl mensen die buiten Zaanstad werken 2,6 plaatsen bezoeken. 

Opvallend is dat respondenten met een baan in Zaanstad bijna evenveel andere centra 

bezoeken als de groep die buiten Zaanstad werkt, gemiddeld namelijk 2,5. naast een 

stijging van het gemiddelde aantal bezochte locaties is ook het aandeel dat minimaal 

één locatie bezoekt gestegen van 59 naar 66 procent tussen 1994 en 2006. 

Op basis van de werkplek en het aantal winkelbestemmingen is ook voor Zaanstad een 

indicator voor polycentrisch gedrag gemaakt. Op basis van deze indicator is een 

driedeling gemaakt tussen benedengemiddeld, gemiddeld en bovengemiddeld 

polycentrische stedelingen. de grenzen van deze driedeling zijn gebaseerd op een 

standaarddeviatie boven of onder het gemiddelde van de meting uit 1994. Figuur 7.12 

toont de verschuivingen tussen deze drie groepen. Het aandeel van bovengemiddeld 

polycentrische stedelingen is in deze periode toegenomen en de groep die een klein 

aantal plekken benut, is juist afgenomen. 

dat de werkplek mede van invloed is op de classificatie van respondenten naar de 

mate waarin zij polycentrisch zijn, blijkt ook uit de mate waarin respondenten die zijn 

geclassificeerd als benedengemiddeld, gemiddeld of bovengemiddeld polycentrisch 

een betaalde baan heeft. respectievelijk heeft namelijk 19, 67 en 95 procent een 

betaalde baan in 2006. niet alleen hebben bovengemiddeld polycentrische stedelingen 

vaker betaald werk, ook zijn zij beduidend hoger opgeleid en behoren zij vaker tot 

hogere inkomensgroepen (zie figuren 13 en 14). door de tijd heen stijgt zowel het 

opleidingsniveau als het inkomensniveau. de verschillen tussen de drie groepen op het 

gebied van opleidingsniveau en inkomenspositie zijn ook in de metingen voor de 

afzonderlijke jaren significant. Verder lijkt in 2001 het aandeel hoogopgeleiden 

oververtegenwoordigd te zijn in de steekproef. Het aandeel wijkt namelijk sterk af van 

zowel eerdere als latere metingen, terijl de vraagstelling in de verschillende metingen 

echter exact gelijk is.

Ook de huishoudsamenstelling van de gemeente Zaanstad verandert tussen 1994 en 

2006. Het aandeel alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens stijgt bijvoorbeeld 
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Figuur 7.12 Typologie van polycentrische stedelingen op basis van werklocatie en winkelactiviteit
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

benedengemiddeld 
polycentrisch

gemiddeld 
polycentrisch

bovengemiddeld
polycentrisch

59
62
64
67
67

25
25
22
29
32

13
10
11
13
13

14
12

11
13
13

23
24

20
24

23

21
25
15

21
25

14
15

12
12
15

25
27

19
24

25

24
24

22
31

30

11
11
11

8
4

21
21

34
19

18

37
36

45
28

29

2

2

5
4

6
3

2

6
5

7
6

32006
2004
2001
1997
1994

2006
2004
2001
1997
1994

2006
2004
2001
1997
1994

Figuur 7.15 Lee�ijd naar jaar en type polycentrische stedeling
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van 50 naar 57 procent. Het aandeel gezinnen daarentegen daalt ruim 6 procentpunten 

tot 42 procent. de verschillen naar huishoudsamenstelling zijn relatief klein. al zijn 

kleine huishoudens oververtegenwoordigd bij de benedengemiddeld polycentrische 

stedelingen. Hoewel de verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner zijn geworden, 

zijn vrouwen oververtegenwoordigd in de groep van benedengemiddeld polycentri-

sche stedelingen en mannen oververtegenwoordigd in de groep met een uiteengelegd 

palet van plekken. In figuur 7.15 is tot slot de leeftijdsverdeling binnen de drie groepen 

opgenomen. Binnen de benedengemiddeld polycentrische stedelingen zijn ouderen 

sterk oververtegenwoordigd.

Om na te gaan op welke wijze de verschillende sociaal-demografische en sociaal-eco-

nomische variabelen en tot slot ook het metingsjaar de kans beïnvloedt dat een 

respondent bovengemiddeld dan wel benedengemiddeld scoort, is een logistische 

regressie analyse uitgevoerd. de analyse is opnieuw zowel voor de bovengemiddeld 

polycentrische als benedengemiddeld polycentrische stedelingen uitgevoerd en steeds 

met drie modellen. In het eerste model zijn uitsluitend sociaal-demografische variabe-

Tabel	7.3 logistische regressie analyse op type polycentrische stedeling

Benedengemiddeld polycentrisch Bovengemiddeld polycentrisch

Model 1 Model 2 Model3 Model 1 Model 2 Model3

B p B p B p B p B p B p

huishouden (ref = eenpersoons)

tweepersoons -0,50 *** 0,04 0,01 0,44 *** -0,07 -0,04

gezinnen -0,34 *** 0,07 0,02 0,14 -0,26 ** -0,22 *

overig 0,06 0,18 0,16 0,07 -1,06 -0,09

leeftijd (ref = 55 jaar en ouder)

jonger	dan	25 -1,73 *** -1,94 *** -1,96 *** 1,62 *** 1,90 *** 1,93 ***

25	tot	en	met	34	jaar -2,32 *** -2,13 *** -2,15 *** 1,92 *** 1,77 *** 1,79 ***

35	tot	en	met	44	jaar -1,65 *** -1,38 *** -1,38 *** 1,49 *** 1,27 *** 1,27 ***

45	tot	en	met	54 -1,58 *** -1,38 *** -1,38 *** 1,36 *** 1,17 *** 1,18 ***

vrouw	(ref	=	man) 0,21 ** 0,06 0,06 -0,29 *** -0,21 *** -0,21 ***

huishoudinkomen (ref = lager dan modaal)

midden	inkomen	(modaal	tot	twee	keer	modaal) -1,01 *** -0,95 *** 	 1,30 *** 1,27 ***

inkomen	hoog	(meer	dan	twee	keer	modaal) -1,92 -1,80 *** 	 1,94 *** 1,86 ***

HBO	of	universitair	opgeleid	(ref	=	overige) -0,46 *** -0,45 *** 	 0,09 0,08

metingsjaar	(1	versus	0)	(ref	=	1994) -0,27 *** 	 0,17 **

Constante -0,24 0,51 *** 0,66 *** -1,87 *** -2,81 *** -2,93 ***

Nagelkerke	R2 0,18 0,25 0,25 0,12 0,17 0,18

model 493 676 685 354 508 513

-2	log	likelihood 3549 3365 3357 4399 4232 4227

n	=	3970

 Bron: Gemeente Zaanstad, Omnibusenquête 1994 & 2006 (eigen bewerking) 
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len opgenomen in het tweede model is dat aangevuld met sociaal-economische 

variabelen en tot slot is ook het metingsjaar opgenomen in de analyse.

Op basis van de logistische regressie analyse blijken leeftijd en huishoudinkomen het 

meest invloedrijk te zijn op de kans of iemand een bovengemiddeld of benedengemid-

deld polycentrisch ruimtelijk gedrag heeft. Jongeren gebruiken vaker een groot en 

divers aantal plekken net als respondenten met een hoger inkomen. Ook is de invloed 

van het metingsjaar in model 3 significant. dit betekent dat het metingsjaar in 

aanvulling op de sociaal-economische en sociaal-demografische variabelen invloed 

heeft op de kans dat mensen een divers palet van plekken benutten. Het aandeel 

polycentrische stedelingen neemt in de tijd onmiskenbaar toe en die verandering is 

niet uitsluitend het gevolg van compositionele veranderingen. 

7.3.2	 	Overige	ruimtelijke	variabelen
de bovengemiddeld polycentrische stedelingen bezoeken ook geregeld het centrum 

van Zaanstad (zie figuur 7.16). Het bezoeken van plekken buiten Zaanstad lijkt dus 

bovenal als complementair aan het bezoeken van het centrum van Zaanstad zelf te 

worden beschouwd. Ook op het gebied van sportbezoek zijn de bovengemiddeld 

polycentrische stedelingen beduidend actiever. Zij sporten zowel vaker als vaker 

buiten de gemeente Zaanstad dan de andere groepen (zie figuur 7.17). In alle drie de 

groepen is echter wanneer 2006 met 2004 wordt vergeleken het aandeel sporters 
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buiten Zaanstad kleiner geworden. dit wordt met name veroorzaakt door een stijging 

van relatieve aandeel niet sporters. Hoewel de vraagstelling in beide jaren exact gelijk 

is “doet u op de een of andere manier aan sport?” , verschilt de toelichting. In 2004 is 

expliciet opgenomen dat het ook om denksporten gaat, en in 2006 is expliciet opgeno-

men dat het niet om puzzelen gaat. deze verschillen in toelichting veroorzaken 

vermoedelijk de sterke wisseling in het aandeel bewoners dat aangeeft een sport te 

beoefenen.

7.3.3	 	Woonsituatie	en	oordeel	woonomgeving
de groep met een uiteengelegd ruimtelijk gedrag woont vaker in koopwoningen en 

vaker in eengezinswoningen dan de groepen met een minder uiteengelegd palet van 

plekken. Ondanks het feit dat de groep met een sterker uiteengelegd palet van plekken 

in het meer gewilde deel van de woningmarkt woont, is deze groep vaker verhuisge-

neigd. Zie figuur 7.18, 7.19 en 7.20. In de loop van de jaren is het aandeel koop en 

huurwoning in de woningvoorraad van Zaanstad gestegen. Maar in elke meting 

waarin deze vraag is voorgelegd aan de respondenten zijn de verschillen tussen de drie 

groepen significant en worden dezelfde verschillen gevonden. Polycentrische stedelin-

gen zijn meer verhuisgeneigd ook al wonen zij vaker in een eengezins- en in een 

koopwoning. 
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In 2006 is ook een negental stellingen voorgelegd aan de bewoners over de woonomge-

ving. de inwoners van Zaanstad zijn over het algemeen (zeer) tevreden over hun 

woonomgeving. niet minder dan 93 procent noemt de eigen woonbuurt een prettige 

buurt. de verschillen tussen de groepen in hun oordeel over de woonsituatie zijn klein. 

een uitzondering hierop vormt het oordeel over de sociale cohesie in de woonbuurt. 
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Figuur 7.20 Percentage niet verhuisgeneigd naar jaar en type polycentrische stedeling
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de groepen verschillen relatief sterk in de mate waarin zij tevreden zijn over de mate 

waarin mensen in de buurt elkaar kennen en op de vraag of buurtbewoners op een 

prettige manier met elkaar omgaan. Juist groepen met een divers palet van plekken 

hebben vaker een positief oordeel over de sociale cohesie in de buurt. doordat de 

stellingen over de woonomgeving alleen in 2006 zijn voorgelegd aan de respondenten 

is het niet mogelijk na te gaan of er verschuivingen hebben plaatsgevonden. Het 

oordeel over de woonomgeving geeft geen verklaring voor de geconstateerde grotere 

verhuisgeneigdheid van polycentrische stedelingen.

Ook in 2001 zijn er aan de respondenten stellingen voorgelegd. In 2001 is niet zozeer 

gevraagd naar het oordeel over de directe woonomgeving maar was het onderwerp 

Zaanstad als woongemeente. Hierbij valt op dat de tevredenheid over Zaanstad groot 

is en de verschillen naar de onderscheiden groepen relatief klein zijn. ruim 70 procent 

van de respondenten geeft aan Zaanstad een prettige woonplaats te vinden. de 

bovengemiddeld polycentrische stedelingen zijn in sterkere mate positief over 

Zaanstad. Wel is deze groep negatiever over het imago dat Zaanstad heeft bij mensen 

van buiten de Zaanstreek.

In samenhang met het grotere aandeel dat bereid is te verhuizen en het feit dat 

polycentrische stedelingen een groter aantal activiteitenplaatsen benutten, verbaast 

het niet dat polycentrische stedelingen minder waarde hechten aan het wonen in 
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Zaanstad dan andere groepen. In combinatie met de grotere verhuisgeneigdheid 

versterkt dit het beeld dat polycentrische stedelingen niet alleen een grotere dage-

lijkse mobiliteit hebben, maar waarschijnlijk ook een grotere residentiële mobiliteit. 

dat polycentrische stedelingen daarentegen zeker niet als footloose kunnen worden 

beschouwd, blijkt uit het feit dat ook van deze groep 57 procent aangeeft (zeer) 

gehecht te zijn aan de eigen woongemeente. 

7.3.4	 Conclusie	polycentrische	stedelingen	in	Zaanstad
Binnen de bevolking van de gemeente Zaanstad is in de periode 1994-2006 het aandeel 

polycentrische stedelingen toegenomen. dit is een gevolg van zowel een toegenomen 

arbeidsparticipatie buiten de eigen woongemeente als een toenemend bezoek aan een 

divers aantal winkelbestemmingen. Verscheidene achtergrondvariabelen vergroten de 

kans dat iemand een polycentrisch ruimtelijk gedrag heeft. dit zijn een jonge leeftijd, 

mannelijk geslacht en een hoog opleidingsniveau. de huishoudsamenstelling heeft 

daarentegen weinig invloed op het ruimtelijke gedrag. 

Hoewel de polycentrische stedelingen zich dus onderscheiden door een meer uiteenge-

legd palet van plekken, maken zij ook intensief gebruik van het centrum van Zaandam. 

Het polycentrische gedrag is dus eerder complementair aan het gebruik van lokale 

activiteitenplaatsen dan ter compensatie daarvan. dat de operationalisatie naar alle 

waarschijnlijkheid een goede indicator vormt voor tal van activiteiten blijkt uit het 

gegeven dat de polycentrische stedeling vaker buiten Zaanstad sport. 

Polycentrisch stedelingen wonen in het meer gewilde deel van de woningvoorraad. Zo 

wonen zij vaker in een koopwoning en vaker in een eengezinswoning. de tevredenheid 

over Zaanstad en de directe woonomgeving verschilt weinig tot niets naar de ruimte-

lijke oriëntatie van de respondenten. een uitzondering vormt echter de beleving van 

de sociale cohesie in de eigen buurt en het imago van Zaanstad als geheel. Polycentri-

sche stedelingen hebben in 2006 een positiever oordeel over de sociale cohesie in de 

buurt dan niet-polycentrische stedelingen. Polycentrische stedelingen zijn echter 

negatief, ondanks hun eigen positieve keuze voor Zaanstad, over het imago van 

Zaanstad. daarnaast willen zij vaker verhuizen en zijn zij daarbij minder aan Zaanstad 

gehecht dan anderen.

Legenda	  Zeer gehecht  Gehecht  niet gehecht  Helemaal niet gehecht
 
Bron: Gemeente Zaanstad, Omnibusenquête 2006 (eigen bewerking)
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7.4	 	Purmerend

de gemeente Purmerend ligt op bijna dertig kilometer afstand van amsterdam. de 

stad is in de jaren 70 en 80 onder invloed van het groeikernenbeleid snel qua omvang 

toegenomen. daarna heeft de gemeente Purmerend een tijd lang weinig mogen 

bouwen. rond de eeuwwisseling heeft Purmerend met de VIneX-wijk Weidevenne 

weer te maken met een substantiële uitbreiding van de woningvoorraad. 

Voor de gemeente Purmerend kan op basis van de werkplek van de respondent en het 

winkelgedrag een indicator voor polycentrisch ruimtelijk gedrag voor 1992 en 1996 

worden gemaakt. 

7.4.1	 	Veranderend	palet	van	plekken
In de metingen van 1992 en 1996 zijn zowel vragen over de werkplek als over het 

winkelgedrag opgenomen in de omnibusenquête. In tegenstelling tot de ontwikkeling 

zoals die in amstelveen en Zaanstad is waargenomen, zien we bij de inwoners van 

Purmerend een afnemende gerichtheid op plekken buiten de eigen woongemeente. 

Het aandeel mensen dat buiten Purmerend werkt is licht gedaald, tegelijkertijd is het 

aandeel werkend in Purmerend licht toegenomen tussen 1992 en 1996. 

Voor ‘niet-dagelijks winkelen’ is gevraagd naar het gebruik van de winkelcentra van 

amsterdam centrum, amsterdam noord, Zaanstad, Hoorn, alkmaar en Overig. Op 

deze variabele valt eveneens een afnemende gerichtheid op plekken buiten Purme-

rend op. Het gemiddelde aantal bezochte winkelplekken buiten Purmerend daalt van 

1,0 naar 0,8 tussen 1992 en 1996. Wel is er in beide jaren een positief verband tussen 

werken buiten Purmerend en het bezoeken van winkelgebieden buiten Purmerend. de 

groep niet-werkend bezoekt het minst plekken buiten de eigen woongemeente. 

Ook voor Purmerend is er een indicator gemaakt op basis van werkplek en de variëteit 

in winkelbestemmingen. de grenzen van de driedeling zijn gebaseerd op de verdeling 

in 1992 plus/min een standaarddeviatie van het gemiddelde in dat jaar. Figuur 7.24 

toont de verschuivingen tussen de drie groepen over beide metingen. de groep 

bovengemiddeld polycentrische stedelingen is licht afgenomen, maar vooral de groep 

benedengemiddeld polycentrische stedelingen is relatief sterk gestegen tussen 1992 en 

1996. 
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Zoals aangegeven is het begrip ‘polycentrische stedeling’ en daarmee ook de driedeling 

in benedengemiddeld, gemiddeld en bovengemiddeld polycentrisch mede aan de hand 

van de werklocatie geoperationaliseerd. Het zou dus tautologisch zijn om te conclude-

ren dat in de groep van polycentrische stedelingen mensen veelal buiten Purmerend 

werken. toch valt binnen de resultaten van Purmerend op dat het aandeel werkend 

onder de benedengemiddeld polycentrische stedelingen met 2 procent wel heel laag is 

en dat van de bovengemiddeld polycentrische stedelingen ruim 98 procent een 

betaalde baan heeft. Ook wanneer we dit vergelijken met de andere opgenomen cases 

in dit onderzoek is dit opvallend. In totaal heeft 60 procent van de bevolking van 

Purmerend betaald werk, van wie tweederde buiten Purmerend werkt. Bovengemid-

deld polycentrische stedelingen onderscheiden zich verder als hoger opgeleid en door 

een hoger gemiddeld huishoudinkomen (figuur 7.25 en 7.26). Zowel het opleidingsni-

veau als het inkomensniveau is tussen 1992 en 1996 gestegen onder de bevolking van 
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Purmerend. Juist omdat er een positief verband bestaat, ook in beide metingen 

afzonderlijk, tussen inkomen en opleiding en de mate waarin mensen zich als polycen-

trische stedeling gedragen, is het opvallend dat het aandeel zogenoemde polycentri-

sche stedelingen is afgenomen. Mogelijk ligt de oorzaak van het dalende aantal 

polycentrische stedelingen in het feit dat Purmerend midden jaren negentig een lage 

nieuwbouwproductie kende. dit betekent dat er weinig nieuwbouwwoningen werden 

opgeleverd en dat de verhuisstromen vanuit de regio naar Purmerend in die periode 

eveens klein waren.

tussen 1992 en 1996 daalt het aandeel bovengemiddeld polycentrische stedelingen 

onder mannen sterker dan onder vrouwen. Ook stijgt het aandeel benedengemiddeld 

polycentrische stedelingen onder mannen beduidend sterker dan onder vrouwen. als 

gevolg van deze ontwikkelingen neemt het verschil tussen mannen en vrouwen af. 

desondanks zijn in beide jaren mannen oververtegenwoordigd onder de groep van 

bovengemiddeld polycentrische stedelingen. de verschuiving in huishoudsamenstel-

ling tussen 1992 en 1996 in de bevolking van Purmerend is klein, maar vormt enigszins 

Tabel	7.4 logistische regressie analyse op type polycentrische stedeling

Benedengemiddeld polycentrisch Bovengemiddeld polycentrisch

Model 1 Model 2 Model3 Model 1 Model 2 Model3

B p B p B p B p B p B p

huishouden (ref = eenpersoons)

Tweepersoons -0,47 *** -0,14 -0,12 0,09 0,00 -0,01

Gezinnen -0,60 *** -0,27 * -0,23 0,36 *** 0,27 ** 0,25 **

Overig 0,08 0,14 0,21 0,23 0,22 0,20

leeftijd (ref = 55 jaar en ouder)

jonger	dan	25 -3,21 *** -3,19 *** -3,18 *** 1,41 *** 1,39 *** 1,38 ***

25	tot	en	met	34	jaar -2,60 *** -2,37 *** -2,37 *** 1,05 *** 0,99 *** 0,98 ***

35	tot	en	met	44	jaar -2,00 *** -1,76 *** -1,80 *** 0,99 *** 0,92 *** 0,93 ***

45	tot	en	met	54 -1,74 *** -1,53 *** -1,59 *** 0,99 *** 0,94 *** 0,95 ***

vrouw	(ref	=	man) 0,77 *** 0,68 *** 0,68 *** -0,28 *** -0,24 *** -0,24 ***

huishoud inkomen (ref < dan modaal)

midden	inkomen	(modaal	tot	twee	keer	modaal) -0,56 *** -0,60 *** 0,29 *** 0,28 ***

inkomen	hoog	(meer	dan	twee	keer	modaal) -1,24 *** -1,30 *** 0,17 0,19 *

HBO	of	universitair	opgeleid	(ref	=	overige) -0,57 *** -0,60 *** 0,22 * 0,23 *

metingsjaar	1996	(ref	=	1992) 0,49 *** -0,20 ***

Constante -0,86 *** -0,63 *** -0,88 *** 0,28 * 0,19 0,29 *

Nagelkerke	R2 0,29 0,33 0,34 0,09 0,10 0,10

model 772 880 906 259 274 282

-2	log	likelihood 3058 2950 2924 4472 4458 4450

n	=	3785 	 	 	

 Bron: Gemeente Purmerend, Omnibusenquête 1992 & 1996 (eigen bewerking)
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een verklaring voor de daling van het aandeel polycentrische stedelingen. Het aandeel 

alleenstaanden steeg namelijk met 2,5 procent tot bijna een vijfde van de bevolking. 

echter ook uitgesplitst naar huishoudtype daalde tussen 1992 en 1996 voor zowel 

alleenstaanden, gezinnen als tweepersoonshuishoudens het aandeel bovengemiddeld 

polycentrische stedelingen en steeg het aandeel benedengemiddeld polycentrische 

stedelingen in Purmerend. tot slot is in figuur 7.27 de leeftijdsverdeling van de drie 

groepen opgenomen. Jongeren zijn oververtegenwoordigd en ouderen ondervertegen-

woordigd bij de polycentrische stedelingen. de verschuiving in leeftijdsopbouw van de 

bevolking biedt overigens deels een verklaring voor de verschuiving in het aandeel 

polycentrische stedelingen. de grootste verschuiving heeft zich voorgedaan in een 

daling van het aandeel 25 t/m 34 jarigen en een stijging van het aantal 45 t/m 54 

jarigen. Van de 25 t/m 34 jarigen is in beide jaren een groter aandeel te beschouwen als 

polycentrische stedeling dan van de 45 t/m 54 jarigen.

Op basis van de omnibusenquête gegevens van Purmerend is opnieuw een logistische 

regressie analyse met behulp van drie modellen uitgevoerd. Hierbij werd beoogd na te 

gaan in welke mate het metingsjaar, naast de sociaal-demografische en sociaal-econo-

mische verschuivingen, een verklaring biedt voor de mate waarin bewoners van 

Purmerend een divers palet van plekken benutten. Op basis van de logistische 

regressie analyse kan worden geconcludeerd dat huishoudinkomen en leeftijd de 

meeste invloed hebben. Ook geslacht en metingsjaar beïnvloeden de kans dat een 

respondent een als polycentrisch te typeren ruimtelijk gedrag heeft. Het metingsjaar 

1996 verkleint daarbij ten opzichte van 1992 de kans dat een inwoner van Purmerend 

zich als polycentrische stedeling gedraagt.

7.4.2	 	Woonsituatie	en	oordeel	woonomgeving
Koopwoningen en eengezinswoningen worden relatief vaak bewoond door de groep 

van bovengemiddeld polycentrische stedelingen. Groepen met een uiteengelegd palet 

van plekken zijn desondanks meer verhuisgeneigd. 

Bijna vier op de vijf inwoners van Purmerend ervaart het wonen in Purmerend als 

prettig. Ook geven alle drie de groepen Purmerend ruim een zeven als rapportcijfer in 
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1996. desondanks zijn polycentrische stedelingen minder gehecht aan het wonen in 

Purmerend dan de andere twee groepen (figuur 7.32). dat de drie groepen het wonen in 

Purmerend verschillend ervaren, blijkt ook uit een achttal stellingen. In 1996 zijn aan 

de respondenten stellingen over het wonen in Purmerend voorgelegd (figuur 7.31). de 

bovengemiddeld polycentrische stedelingen zijn negatiever over het aanbod aan 

voorzieningen en de aantrekkelijkheid van de binnenstad. dit gegeven suggereert dat 

een deel van hun activiteitenbezoek buiten Purmerend door hun zelf als noodzakelijk 

wordt ervaren door een gebrek aan voorzieningen in Purmerend. Opvallend is ook dat 

de bovengemiddeld polycentrische stedelingen vaker (14 procent) aangeven dat 

Purmerend een slechte naam heeft. 

Bovengemiddeld polycentrische stedelingen zijn minder gehecht aan het wonen in 

Purmerend dan de andere twee groepen. dit past bij het beeld dat zij een groter aantal 

plekken bezoeken in hun dagelijkse activiteitenpatroon en dat zij een grotere verhuis-

geneigdheid hebben. toch is de groep die actief op zoek is en op korte termijn wil 

verhuizen ook onder de groep van bovengemiddeld polycentrische stedelingen klein. 

7.4.3	 	Conclusie	polycentrische	stedelingen	in	Purmerend
Het aandeel inwoners van Purmerend dat zich als polycentrische stedeling gedraagt, is 

afgenomen tussen 1992 en 1996. de bevolking is in die periode minder gericht geraakt 

op plekken buiten de eigen woongemeente. de daling van het aandeel polycentrische 

stedelingen wijkt af van de verwachting. deze daling verschilt ook van andere 

gemeenten in de regio amsterdam. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat de data 

betrekking hebben op de periode 1992 - 1996. Van andere gemeenten zijn vooral 

onderzoeksgegevens van eind jaren 90 en begin 21ste eeuw geanalyseerd. een moge-

lijke andere verklaring is dat er begin jaren negentig weinig nieuwbouwwoningen zijn 

opgeleverd. de residentiële mobiliteit was hierdoor laag. In andere gemeenten zien we 

dat een lange woonduur de kans op het benutten van een uiteengelegd palet van 

plekken verkleint. daarnaast is het waarschijnlijk dat Purmerend afwijkt als gevolg 

van zijn ligging en de leefstijl van haar bewoners. de bevolking lijkt in relatief sterke 

mate een lokale oriëntatie te hebben. nader onderzoek zal meer uitsluitsel moeten 

geven over de oorzaken en de gevolgen van deze afwijkende positie.
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Ondanks dat de ontwikkeling in Purmerend anders is, zijn wel dezelfde achtergrond-

variabelen van invloed op de kans of mensen zich al of niet gedragen als bovengemid-

deld of juist als benedengemiddeld polycentrische stedeling. Jonge leeftijd, mannelijk 

geslacht, hoog inkomen en hoog opleidingsniveau zijn persoonskenmerken die de kans 

vergroten dat iemand gericht is op plekken buiten Purmerend. de operationalisatie 

kan daarbij als een betrouwbare indicator worden beschouwd voor een divers palet 

van plekken. dit blijkt wanneer wordt gekeken naar de het aantal autokilometers per 

jaar en het aantal verplaatsingen per dag. de bovengemiddeld polycentrische stedelin-

gen hebben namelijk niet alleen vaker een auto, maar leggen er ook meer kilometers 

mee af. 

tot slot zijn bovengemiddeld polycentrische stedelingen vaker verhuisgeneigd en 

minder gehecht aan Purmerend. dit valt op omdat zij vaker het meer gewilde deel van 

de woningvoorraad bewonen; namelijk eengezinswoning in de koopsector. dit wordt 

verklaard uit hun grotere ruimtelijke uiteengelegde palet van plekken en dat zij 

minder positief zijn over het voorzieningenaanbod in Purmerend.

7.5	 	Haarlemmermeer

de gemeente Haarlemmermeer ligt ten zuidwesten van amsterdam en bestaat net als 

Zaanstad uit verschillende kernen. de belangrijkste woonkernen zijn Hoofddorp, 

nieuw Vennep, Badhoevedorp en Zwanenburg. de gemeente vervult dankzij Schiphol, 

dat in de Haarlemmermeer ligt, een belangrijke regionale functie. Op en rondom 

Schiphol bevindt zich een grote concentratie van arbeidsplaatsen. de gemeente heeft 

met zijn suburbane woonmilieu een belangrijke functie voor de regionale woning-

markt. 

de gemeente Haarlemmermeer voert sinds begin jaren negentig bijna jaarlijks een 

omnibusenquête uit onder haar bewoners. Helaas zijn er weinig ruimtelijke variabelen 

opgenomen die consequent terugkeren. Wel is het mogelijk een longitudinale analyse 

te maken op basis van de werkplek voor de jaren 1993, 1995 en 2005. Hierbij kan 

onderscheid worden gemaakt tussen niet werken, binnen de gemeente Haarlemmer-

meer werken en buiten de gemeente Haarlemmermeer werken. daarnaast kan er op 

basis van de meting uit 2002 een variabele voor de mate van polycentrisch gedrag 

worden geconstrueerd. dit betekent dat er in de meting van 2002 wel drie groepen 

kunnen worden onderscheiden. de drie groepen benedengemiddeld, gemiddeld en 

bovengemiddeld polycentrische stedelingen zijn net als in Purmerend, Zaanstad en 

amstelveen op basis van een standaardafwijking ten opzichte van het gemiddelde 

afgebakend. doordat deze indeling alleen in de meting van 2002 kan worden gemaakt, 

is het niet mogelijk op basis van deze variabele longitudinale analyses uit te voeren. 

Om die reden wordt gestart met een driedeling op basis van werkplek. In de jaren 1993, 

1995 en 2005 zijn naast de werkplek namelijk ook enige andere relevante vragen over 

benutte activiteitenplaatsen opgenomen in de vragenlijst. In 2005 kan sporten binnen 
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/ buiten de woongemeente bij de analyse worden betrokken. en in de jaren 1993 en 1995 

is er gevraagd naar de belangrijkste bestemming voor niet-dagelijkse boodschappen. 

7.5.1	 	Verandering	van	werkplek	en	het	palet	van	plekken
Wanneer uitsluitend onderscheid wordt gemaakt naar niet werken, werken binnen de 

woongemeente en buiten de woongemeente is het gedrag van de bevolking van 

Haarlemmermeer minder polycentrisch geworden tussen 1993 en 2005. In figuur 7.33 is 

te zien dat in die periode het aandeel niet-werkend onder de bevolking is gestegen en 

dat dit vooral ten kostte is gegaan van het aandeel buiten de gemeente werkend. Het 

percentage van de bevolking dat binnen de Haarlemmermeer werkzaam is, blijft 

stabiel. Op basis van deze gegevens kan in tegenstelling tot de verwachting niet 

gesproken worden over een toenemend polycentrisch gedrag. 

In het vervolg wordt nagegaan in hoeverre de kans of iemand binnen of buiten de 

Haarlemmermeer werkt, kan worden verklaard met behulp van verschillende achter-

grondvariabelen. Hierbij wordt tevens ingegaan op de vraag of de daling van het 

aandeel mensen die buiten de woongemeente werken, kan worden verklaard aan de 

hand van een veranderende bevolkingssamenstelling. Of dat deze daling samenhangt 

met een veranderend, meer lokaal gericht, ruimtelijk gedrag. Mogelijk heeft de komst 

van veel nieuwe arbeidsplaatsen het aantrekkelijk en mogelijk gemaakt om een baan 

in de eigen woongemeente te vinden.

Ook in de gemeente Haarlemmermeer hebben mannen vaker een uiteengelegd palet 

van plekken. Mannen werken vaker buiten hun woonplaats dan vrouwen (zie figuur 

7.35). Het verschil tussen mannen en vrouwen is vrij constant in de verschillende 

metingen. 1995 vormt een lichte uitschieter, maar in deze meting zijn, ook na weging, 

vrouwen licht oververtegenwoordigd. deze oververtegenwoordiging van vrouwen 

verklaart deels ook de daling van de arbeidsparticipatie tussen 1993 en 1995. Bij de 

verdeling naar leeftijd zijn ouderen (gepensioneerden) logischerwijs sterk vertegen-

woordigd bij de groep zonder betaald werk. Opvallend is daarnaast een toename van 

het aandeel jongeren zonder werk in 2005. Vermoedelijk zijn dit jongeren die al hun 

zelfstandige wooncarrière zijn gestart voordat de opleidingscarrière is afgerond. 

daarnaast zien we dat het aandeel ouderen bij de groep die buiten de Haarlemmer-

meer werkt toeneemt. dit is deels een compositioneel effect omdat het aandeel 
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ouderen in de bevolking toeneemt. In 2005 is bijna dertig procent ouder dan 55 jaar en 

dat was twaalf jaar eerder nog vijfentwintig procent. 

de constatering dat het aandeel jongeren zonder werk is toegenomen, suggereert dat 

er een nieuwe groep van zelfstandig wonende (studerende) jongeren is ontstaan. dit 

vermoeden wordt versterkt door de ontwikkelingen naar opleidingsniveau en 

huishoudsamenstelling. In figuur 7.36 en 7.37 is de verdeling naar huishoudtype en 

opleidingsniveau uitgesplitst. In 2005 is zowel het aandeel alleenstaanden als het 
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aandeel hoogopgeleiden bij de niet-werkenden toegenomen. dit is een opvallende 

ontwikkeling die in combinatie met de ontwikkeling van het aandeel jongeren 

suggereert dat Haarlemmermeer een nieuwe groep bewoners aan zich heeft weten te 

binden. Ondanks de stijging van het aandeel alleenstaanden, maakt figuur 7.36 

duidelijk dat er nog steeds sprake is van een grote dominantie van gezinshuishoudens. 

daarnaast bevestigen de verschillen naar opleidingsniveau (figuur 7.37), overeenkom-

stig eerder besproken gemeenten, dat hoogopgeleiden beduidend vaker buiten de 

eigen woongemeente werken. 

In de metingen van 1993 en 1995 is tevens aan respondenten gevraagd hoe lang zij al in 

de Haarlemmermeer wonen. In figuur 7.38 is te zien dat hoe langer respondenten in de 

Haarlemmermeer wonen, hoe kleiner de kans is dat zij buiten de Haarlemmermeer 

werken. daarnaast moet opgemerkt worden dat er een scherpe daling is in het aandeel 

mensen dat korter dan vijf jaar in de Haarlemmermeer woont. dit percentage daalt in 

twee jaar tijd van 19 naar 13 procent. deze afname met bijna een derde van kort 

geleden verhuisden wordt vermoedelijk in sterke mate veroorzaakt door ontwikkelin-

gen op de woningmarkt. de grote nieuwbouwlocaties op basis van het groeikernenbe-

leid waren afgerond en pas na de milleniumwisseling kwam de bouwproductie op de 

VIneX-locaties in de Haarlemmermeer goed op gang. In de jaren negentig werden als 

gevolg hiervan relatief weinig nieuwbouwwoningen opgeleverd. 

Op basis van de bovenstaande figuren kunnen we concluderen dat de lichte daling van 

het aandeel buiten de gemeente werkend verschillende oorzaken heeft. In het 

algemeen worden er in de Haarlemmermeer dezelfde verbanden gevonden tussen de 

kans op een divers palet van plekken en sociaal-demografische achtergrondvariabelen 

als in eerdere paragrafen. de samenhang tussen de verschillende achtergrondvariabe-

len en de mate waarin iemand zich gedraagt als polycentrische stedeling kan in 2002 

het beste worden vastgesteld. In 2002 is namelijk niet alleen gevraagd aan responden-

ten waar ze werken maar is hen ook gevraagd of zij de afgelopen week een of meerdere 

plaatsen in de regio hebben bezocht. expliciet is hen gevraagd naar amsterdam, 

Haarlem, almere, amstelveen, aalsmeer, het Gooi en de Bollenstreek. een op de vijf 
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Bron: Gemeente Haarlemmermeer, Omnibusenquête 2002 (eigen bewerking)

Tabel	7.5 logistische regressie analyse op type polycentrische stedelingen
  

Benedengemiddeld 
polycentrisch

Bovengemiddeld 
polycentrisch

Model 1 Model 2 Model 1 Model 2

B p B p B p B p

huishouden (ref = eenpersoons en overig)

tweepersoons -0,76 *** -0,41 ** 0,19 0,01

gezin -0,18 0,11 -0,14 -0,29 *

leeftijd (ref = 55 jaar en ouder)

jonger	dan	25 -1,73 *** -1,84 *** 0,53 0,57

25	tot	en	met	34	jaar -2,19 *** -1,95 *** 1,09 *** 0,95 ***

35	tot	en	met	44	jaar -1,86 *** -1,66 *** 0,92 *** 0,80 ***

45	tot	en	met	54 -1,54 *** -1,38 *** 0,80 *** 0,69 ***

vrouw	(ref	=	man) 0,70 *** 0,53 *** -0,26 ** -0,19

huishoudinkomen (ref = lager dan modaal)

midden	inkomen	(modaal	tot	twee	keer	modaal) -1,10 *** 0,41 ***

hoog	inkomen	(meer	dan	twee	keer	modaal) -1,27 *** 0,50 ***

HBO	of	universitair	opgeleid	(ref	=	overige) -0,79 *** 0,25 *

Constante -1,09 *** -0,51 ** -2,08 *** -2,31 ***

Nagelkerke	R2 0,19 0,27 0,04 0,05

model 312 448 48 66

-2	log	likelihood 2070 1933 1932 1904

n	=	2718 	 	 	

 Bron: Gemeente Haarlemmermeer, Omnibusenquête 2002 (eigen bewerking)
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inwoners van de Haarlemmermeer had in de week voorafgaand aan de enquête geen 

enkele bestemming bezocht en een op de vier had drie of meer van deze plekken in de 

regio bezocht. Op basis van een optelsom van deze bestemmingen is een driedeling 

gemaakt in bovengemiddeld, gemiddeld en benedengemiddeld polycentrische 

stedelingen (zie figuur 7.39). 

Hoewel het niet mogelijk is op basis van deze operationalisatie na te gaan of het 

aandeel polycentrische stedelingen in de loop van de tijd in de gemeente Haarlemmer-

meer is toe- of afgenomen, zijn er wel logistische regressie analyses uitgevoerd op de 

groep bovengemiddeld en de groep benedengemiddeld polycentrische stedelingen. 

Met behulp van de logistische regressie analyse is nagegaan hoe de verschillende 

achtergrondvariabelen de kans dat iemand zich als polycentrische stedeling gedraagt 

beïnvloeden in 2002. Op basis van deze logistische regressie analyses (tabel 7.5) kunnen 

we vaststellen dat gezinnen een sterkere oriëntatie op de eigen woongemeente 

hebben, net als vrouwen en dat vooral de leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar vaak een 

divers palet van plekken benut. Ook in de Haarlemmermeer heeft daarnaast een goede 

sociaal-economische positie een positieve invloed op de kans dat iemand een groot 

aantal verschillende gemeenten opneemt in zijn of haar palet van plekken.

7.5.2	 	Overige	ruimtelijke	variabelen
In 2002 is gevraagd aan de respondenten of zij kunstexposities en / of theatervoorstel-

lingen hebben bezocht in het afgelopen jaar. de groep polycentrische stedelingen geeft 

aan vaker buiten de Haarlemmermeer gebruik te maken van culturele voorzieningen.

Zoals eerder aangegeven zijn ook in de metingen van 1993, 1995 en 2005 enige relevante 

vragen voorgelegd aan respondenten. In 1993 en in 1995 is aan respondenten gevraagd 
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Bron: 2002 (eigen bewerking)
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waar zij hun niet-dagelijkse boodschappen doen. Van de groep die niet-dagelijkse 

boodschappen buiten de woongemeente koopt, is een groot deel ook buiten de 

Haarlemmermeer werkzaam. In 1993 en 1995 is primair hetzelfde verband waar te 

nemen, wel verlaat in toenemende mate ook de groep zonder werk voor niet-dagelijkse 

boodschappen de woongemeente (zie figuur 7.42). tot slot is van de respondenten in 

2005 hun sportparticipatie en de sportlocatie in kaart gebracht. Ook hierbij bestaat 

een positief verband tussen buiten de woongemeente werken en buiten de woonge-
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meente sporten. Kortom beide variabelen bevestigen het idee dat groepen met een 

ruimtelijk uiteengelegd palet van plekken dat benutten voor tal van activiteiten. 

In hoeverre is het benutten van een ruimtelijk divers palet van plekken nu een keuze 

of noodzaak. Immers enerzijds kan worden verondersteld dat het prettig is om alle 

activiteitenplaatsen op korte afstand van de woning te hebben. de relatieve stijging 

van het aandeel werkend binnen de gemeentegrenzen zijn mogelijk dan ook een uiting 

van de toegenomen mogelijkheden om een baan dichtbij huis te vinden. anderzijds 

biedt een divers palet van plekken de mogelijkheid zeer specifieke activiteiten uit te 

voeren of gespecialiseerde voorzieningen te benutten. Figuur 7.44 laat zien dat er 

verschillen bestaan in het belang dat de verschillende groepen hechten aan het 

voorzieningenniveau in de woongemeente en het oordeel over de woongemeente 

Haarlemmermeer. 

er bestaat een grote eensgezindheid onder de bevolking in het oordeel over de 

verstedelijkingopgave en de bevolkingsomvang van de gemeente Haarlemmermeer. de 

meningen lopen echter uiteen bij vragen over het voorzieningenniveau. de responden-

ten die reeds buiten de Haarlemmermeer werken, zijn negatiever over het voorzienin-

genniveau binnen de gemeente (zie figuur 7.44). dit suggereert dat zij zich min of meer, 

als gevolg van het matige voorzieningenniveau in de woongemeente, gedwongen zijn 

om een divers palet van plekken te benutten. tegelijkertijd lijkt deze groep weinig 

moeite te hebben met het gebruik van een divers palet van plekken. lokaal georiën-

teerde bewoners geven vaker aan het vervelend te vinden als zij naar een andere 

plaats moeten reizen voor bepaalde voorzieningen.

7.5.3	 	Woonsituatie	en	oordeel	over	de	woonomgeving
Polycentrische stedelingen wonen ook in de Haarlemmermeer vaker in eengezins- en 

koopwoningen. In 1993 woont van de respondenten die buiten Haarlemmermeer werkt 

bijvoorbeeld zeventig procent in een koopwoning en van de groep die binnen de 

Haarlemmermeer werkt, is dat 62 procent. net als in de hiervoor besproken gemeen-

ten zijn de bewoners van de Haarlemmermeer in het algemeen tevreden met hun 

woongemeente en woning. In 2002 wordt voor de woning gemiddeld een 7,7 als 

rapportcijfer gegeven en de buurt scoorde een 6,9. een overgrote meerderheid geeft in 

overeenstemming met deze positieve waardering van de woonsituatie aan geen 

verhuisplannen te hebben. Groepen met een divers palet van plekken zijn echter vaker 

verhuisgeneigd, ondanks dat zij gemiddeld ook positiever zijn over de woning en 

woonomgeving. tevens geven bewoners die buiten de Haarlemmermeer werken vaker 

aan dat zij overwegen naar een woning buiten de gemeente Haarlemmermeer te 

verhuizen.

In 2002 is aan de bewoners ook een aantal stellingen over de eigen woonbuurt 

voorgelegd. In het algemeen komt hieruit een positief beeld naar voren. Mensen zijn 

tevreden over de buurt en voelen zich er prettig. Opvallend is echter dat wederom lijkt 
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dat benedengemiddeld polycentrische stedelingen meer waarde hechten aan het 

sociale contact en het sociale netwerk in de directe woonomgeving, maar niet altijd 

(meer) vinden waaraan zij behoefte hebben. Juist groepen die een lokale oriëntatie 

hebben geven in 2002 vaker aan dat mensen in de buurt elkaar ‘nauwelijks’ kennen, 

terwijl zij tegelijkertijd aangeven in sterke mate aan de buurt gehecht te zijn. 

7.5.4	 	Conclusie	polycentrische	stedelingen	in	de	Haarlemmermeer
Op basis van de beschikbare data voor de gemeente Haarlemmermeer kan niet worden 

vastgesteld of het aandeel polycentrische stedelingen in de periode 1993-2005 is toe- of 

afgenomen. er is sprake van en daling wanneer uitsluitend wordt gekeken naar de 

werkplek. deze daling wordt deels veroorzaakt door een veranderend sociaal-demo-

grafisch profiel in de gemeente Haarlemmermeer. toenemende gemiddelde woonduur 

verkleint eveneens de kans dat mensen de woongemeente verlaten. naast veranderin-

gen in het bevolkingsprofiel van de Haarlemmermeer is vermoedelijk de sterke 

stijging van het aantal arbeidsplaatsen hier mede verantwoordelijk voor. als gevolg 

van de vele nieuwe arbeidsplaatsen is het makkelijker geworden om een baan binnen 

de gemeente te vinden. 

Op basis van een driedeling in bovengemiddeld, gemiddeld en benedengemiddeld 

polycentrische stedelingen kan er een duidelijk profiel worden geven. Jongeren, hoog 

opgeleiden, alleenstaanden en mannen hebben de grootste kans om in 2002 een divers 
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palet van plekken te benutten. Ook blijkt uit de analyses dat een operationalisatie op 

een beperkt aantal ruimtelijke variabelen een goede indicator is voor andere ruimte-

lijke variabelen. Zo winkelen en sporten mensen die buiten Haarlemmermeer werken 

ook vaker buiten de Haarlemmermeer. en bezoeken mensen met een divers palet van 

plekken vaker culturele voorstellingen en kunsttentoonstellingen op verschillende 

plekken. 

In het algemeen lijkt de groep van polycentrische stedelingen zich op zijn gemak te 

voelen en kunnen we het gebruikte palet van plekken in belangrijke mate als keuze 

beschouwen. Wel blijken zij vaker negatief te oordelen over de voorzieningen in de 

Haarlemmermeer, maar zij geven eveneens vaker aan het geen bezwaar te vinden voor 

goede voorzieningen te moeten reizen. ten aanzien van het wonen in de Haarlemmer-

meer geldt dat zij positief zijn, maar dat er een aanzienlijke kans is dat ze op termijn 

(weer) verhuizen. de groep benedengemiddeld polycentrische stedelingen lijkt 

daarentegen sterker aan de woongemeente gehecht te zijn. Zij willen minder vaak 

verhuizen. Wel zijn ook in de Haarlemmermeer de benedengemiddeld polycentrische 

stedelingen in 2002 negatiever over de sociale cohesie.

7.6	 	Haarlem

de gemeente Haarlem is een oude stad met een lange en rijke geschiedenis. In tegen-

stelling tot een aantal andere gemeenten is de ontwikkeling van Haarlem dus niet te 

beschouwen als een spin off van amsterdam. lange tijd beschouwde Haarlem zichzelf 

dan ook als centrumgemeente van de regio Zuid-Kennemerland. Sinds enkele jaren is 

Haarlem zich ervan bewust dat zij onderdeel is van de regio amsterdam. de gemeente 

Haarlem kenmerkt zich door een groot voorzieningenniveau zowel op het gebied van 

winkels en horeca als bijvoorbeeld medische voorzieningen. door de stedelijke 

atmosfeer en het hoge voorzieningenniveau is Haarlem een aantrekkelijke woonloca-

tie voor groepen met een stedelijke woonoriëntatie.

Op basis van de omnibusenquêtes kan de periode 1993 tot en met 2006 worden 

geanalyseerd. Helaas is het uitsluitend mogelijk groepen te onderscheiden op basis 

van hun werkplek. In de omnibusenquêtes van Haarlem zijn amper variabelen 

opgenomen die betrekking hebben op het ruimtelijke gedrag. 

7.6.1	 	Verandering	van	werkplek
tussen 1993 en 2006 stijgt de arbeidsparticipatie van de Haarlemse bevolking. de 

relatieve ontwikkeling van het aandeel mensen dat niet werkt, in Haarlem werkt en 

buiten Haarlem werkt is in figuur 7.46 weergegeven. de bevolking van Haarlem is op 

basis van de werklocatie in drie groepen onderverdeeld (zie figuur 7.47). deze drie 

groepen zijn dus, bij gebrek aan meer ruimtelijke variabelen, slechts op een variabele 

gebaseerd. de groepen zijn niet werkend, werkend in Haarlem en tot slot werkend 

buiten de eigen woongemeente. de omvang van de groep buiten de gemeente Haarlem 
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werkend is in 13 jaar van 25 naar 36 procent toegenomen. er is dus een verschuiving 

richting een meer uiteengelegd palet van plekken. In het vervolg van deze paragraaf 

wordt gekeken op welke manier de kans dat iemand buiten Haarlem werkt samen-

hangt met een aantal sociaal-demografische achtergrondvariabelen. en tot slot wordt 

dit alles in samenhang geanalyseerd met behulp van een logistische regressie analyse. 

Legenda	  Werkt niet  Werkt binnen Haarlem  Werkt buiten Haarlem
 
Bron: Gemeente Haarlem, Omnibusenquête 1993, 1997, 2002 & 2006 (eigen bewerking)

Figuur 7.46 Relatieve verandering van werkpositie
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Inwoners van Haarlem met een hoge opleiding en / of een hoog inkomen zijn overver-

tegenwoordigd binnen de groep die buiten Haarlem werkt (zie figuur 7.48 en 7.49). In 

alle drie de groepen neemt in de periode 1993-2006 overigens het aandeel hoogopgelei-

den toe. 

In alle onderscheiden metingen is het overgrote deel van de niet werkzame inwoners 

van Haarlem boven de 55 jaar (figuur 7.50). als gevolg van een lichte daling van het 

aandeel zelfstandig wonende jongeren in de gemeente Haarlem, neemt de omvang van 

het aandeel jonger dan vijfentwintig jaar in alle drie de groepen af. alleenstaanden 

zijn sterk oververtegenwoordigd in de groep niet werkend (figuur 7.51). dit zijn zowel 

(verweduwde) ouderen als (studerende) jongeren. Haarlemmers die onderdeel zijn van 

een tweepersoonshuishouden werken het vaakst buiten de eigen woongemeente. Op 

basis van de trends kunnen we zien dat ook in de bevolking van Haarlem het aandeel 

ouderen stijgt en het aandeel gezinnen daalt. 
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Bron: Gemeente Haarlem, Omnibusenquête 1993, 1997, 2002 & 2006 (eigen bewerking)

Legenda	  ≤ 24  25 – 34  35 – 44  45 – 54  ≥ 55 jaar
 
Bron: Gemeente Haarlem, Omnibusenquête 1993, 1997, 2002 & 2006 (eigen bewerking)
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als gevolg van gestegen arbeidsparticipatie onder vrouwen neemt het verschil naar 

geslacht tussen de groepen in de loop van de tijd licht af (figuur 7.52). In alle metingen 

zijn mannen vaker buiten Haarlem werkzaam dan vrouwen. 

In Haarlem is uitsluitend een logistische regressie analyse uitgevoerd op de groep die 

buiten Haarlem werkt. Op deze manier is nagegaan op welke wijze de verschillende 

sociaal-demografische en sociaal-economische variabelen en tot slot ook het metings-

jaar de kans beïnvloeden dat een respondent buiten Haarlem werkzaam is. de analyse 

is opnieuw uitgevoerd met drie modellen (tabel 7.6). In het eerste model zijn uitsluitend 

sociaal-demografische variabelen opgenomen in het tweede model is dat aangevuld 

met sociaal-economische variabelen en tot slot is ook het metingsjaar opgenomen in 

de analyse. de resultaten komen overeen met de verwachtingen. Zowel jonge leeftijd, 

mannelijk geslacht, hoog opleidingsniveau, hoog inkomen, als het metingsjaar hebben 

een significant positieve invloed op de kans dat iemand buiten Haarlem werkt.
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7.6.2	 	Overige	ruimtelijke	variabelen
Zoals aangegeven zijn er in de omnibusenquête 15 jaar lang amper vragen over de 

ruimtelijke variëteit van het activiteitenpatroon opgenomen. In 1993 is wel aan de 

inwoners van Haarlem gevraagd waar zij meestal uitgaan. Op basis van de antwoorden 

blijken mensen die buiten Haarlem werken ook voor uitgaan vaker plekken buiten 

Haarlem te benutten (figuur 7.53). 

In de jaren 2002 en 2006 is aan bewoners die buiten Haarlem werken gevraagd of zij 

hun reistijd als problematisch ervaren. een overgrote meerderheid van de bewoners 

die buiten Haarlem werken, is echter tevreden met zijn of haar reistijd. tussen 2002 en 

2006 is zelfs een lichte toename in tevredenheid met de reistijd waar te nemen. 

daarnaast valt op dat in de groep ontevreden forensen een meerderheid niet dusdanig 

ontevreden is dat men ook daadwerkelijk iets aan de woonwerkafstand wil verande-

Tabel	7.6 logistische regressie analyse op werken buiten Haarlem
  

Model 1 Model 2 Model 3

B p B p B p

huishouden (ref = eenpersoons en overig)

tweepersoons 0,34 *** -0,10 -0,09

gezin -0,08 -0,37 *** -0,34 ***

leeftijd (ref = 55 jaar en ouder)

jonger	dan	25 2,09 *** 2,19 *** 2,25 ***

25	tot	en	met	34	jaar 2,84 *** 2,56 *** 2,61 ***

35	tot	en	met	44	jaar 2,45 *** 2,12 *** 2,13 ***

45	tot	en	met	54 2,04 *** 1,80 *** 1,81 ***

vrouw	(ref	=	man) -0,98 *** -0,92 ** -0,92 ***

huishoudinkomen (ref = lager dan modaal)

midden	inkomen	(modaal	tot	twee	keer	modaal) 0,81 *** 0,79

hoog	inkomen	(meer	dan	twee	keer	modaal) 1,36 *** 1,35 ***

HBO	of	universitair	opgeleid	(ref	=	overige) 0,73 *** 0,66 **

metingsjaar (ref = 1993)

1997 0,12

2002 0,28 ***

2006 0,44 ***

Constante -1,26 *** -2,17 *** -2,42 ***

Nagelkerke	R2 0,28 0,35 0,36

model 1671 2161 2198

-2	log	likelihood 7579 7089 7051

n	=	7507 	 	 	

 Bron: Gemeente Haarlem, Omnibusenquête 1993, 1997, 2002 & 2006 (eigen bewerking)
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ren. een kleine groep van de forensen zou liever een baan dichter bij de woning 

hebben. Veel minder mensen overwegen omwille van de reistijd te verhuizen.

 

Vermoedelijk raken mensen meer op Haarlem zelf gericht als zij er langer wonen. de 

groep respondenten die buiten Haarlem werkt, woont namelijk gemiddeld het kortst 

in Haarlem. Vanzelfsprekend speelt leeftijd hierbij een rol. Op jonge leeftijd vinden er 

meer veranderingen plaats in zowel huishoudens-, opleidings-, arbeids- als wooncar-

rières. Van de gehele bevolking woont overigens niet minder dan tachtig procent al 

meer dan tien jaar in Haarlem. de gehechtheid aan het wonen in Haarlem blijkt ook 

uit het feit dat bijna tachtig procent na een eventuele verhuizing graag in Haarlem 

blijft wonen.
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Legenda	  reistijd is prima, niet te lang 
 reistijd vind ik te lang, ik wil dichter bij het werk wonen 
 reistijd vind ik te lang, ik wil dichter bij huis werken
 reistijd (te) lang, maar wil niet van woning of werk veranderen
 
Bron: Gemeente Haarlem, Omnibusenquête 2002 & 2006 (eigen bewerking)
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Bron: Gemeente Haarlem, Omnibusenquête 1993 (eigen bewerking)

 Bron: Gemeente Haarlem, Omnibusenquête 1993 (eigen bewerking)
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de gehechtheid aan de buurt is in 1993 het grootst onder mensen zonder werk. deze 

groep is ook vaker van mening dat er sprake is van sociale controle in de directe 

leefomgeving (figuur 7.56). Zoals we eerder hebben gezien is deze groep gemiddeld ook 

ouder en woont zij vaak al lang in Haarlem.

7.6.3	 	Conclusie	polycentrische	stedelingen	in	Haarlem
tussen 1993 en 2006 is er een behoorlijke toename van het aandeel Haarlemmers dat 

buiten de eigen woongemeente werkt. Haarlem wordt daarmee in toenemende mate 

een stad met een zeer hoge arbeidsparticipatie, maar ook een woonforensen stad. een 

belangrijk deel van het activiteiten patroon van een in omvang groeiende groep 

Haarlemmers vindt daarmee buiten de woongemeente plaats. aangenomen mag 

worden dat het overgrote deel van de bewoners naar tevredenheid in Haarlem woont. 

niet minder dan 80 procent van de bevolking, woont al meer dan tien jaar in Haarlem.

Helaas zijn er in de omnibusenquêtes weinig ruimtelijke variabelen opgenomen, die 

inzicht bieden in het (veranderende) palet van plekken. Interessant is bijvoorbeeld de 

vraag of de groep die elders werkt maar zich recent in Haarlem heeft gevestigd wel 

intensief gebruik maakt van de voorzieningen in de Haarlemse binnenstad. Op basis 

van de beschikbare onderzoeksdata is niet na te gaan wat voor hen het wonen in Haar-

lem aantrekkelijk maakt. Haarlem onderscheidt zich van een groot aantal andere 

gemeenten in de regio wat betreft het voorzieningenniveau van het centrum en het 

historische karakter van veel buurten. Haarlem kent tegenwoordig een gelijk aandeel 

bewoners dat buiten de gemeente werkt als een aantal typische (voormalige) subur-

bane gemeenten. 

7.7	 	Almere

de gemeente almere is in de jaren zeventig gesticht in Zuid-Flevoland. de gemeente 

almere is sindsdien hard gegroeid en de huidige ambities zijn om de vierde stad van 

nederland te worden. almere heeft lange tijd het imago gehad van een slaapstad, 

alwaar wordt gewoond in laagbouw eengezinswoningen. In de loop van de tijd is er 

veel geïnvesteerd om meer werk en voorzieningen naar almere te trekken. de hoeveel-

heid werkgelegenheid is dan ook sterk toegenomen, maar ten opzichte van de bevol-

kingsomvang blijft er een achterstand. Het voorzieningenniveau heeft tegenwoordig 

eveneens een veel hoger niveau, zeker met de komst van het nieuwe stadshart. Ook 

zijn er een aantal instellingen voor hoger onderwijs in almere gevestigd. tegelijkertijd 

ontbreekt stedelijke allure op veel gebieden nog steeds. almere heeft een belangrijke 

functie in het vervullen van de regionale woningbehoefte, tegelijkertijd kunnen we 

verwachten dat ook vandaag de dag almeerders voor tal van activiteiten hun woonge-

meente verlaten. 
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Voor de ontwikkelingen in het ruimtelijke gedrag van de inwoners van almere is het 

lastig gebleken goede data te vinden. Hoewel er een jaarlijkse enquête is ‘almere in de 

Peiling’ worden daarin niet consequent ruimtelijke variabelen meegenomen. Zo is er 

slechts twee keer naar de werkplek van de inwoners gevraagd namelijk in 1999 en 2004. 

Informatie over de werkplek is ook beschikbaar op basis van het ‘beroepsbevolking en 

pendelonderzoek’ van de provincie Flevoland. dit onderzoek is zowel in 2000 als in 

2007 uitgevoerd. er zijn analyses uitgevoerd met behulp van zowel het databestand 

‘almere in de Peiling’ als ‘beroepsbevolking en pendelonderzoek’. Op basis van analyses 

met beide bestanden zijn dezelfde verbanden met achtergrondvariabelen gevonden. 

daarom wordt in dit hoofdstuk gerapporteerd op basis van het beroepsbevolking en 

pendelonderzoek-bestand. Hiervoor is gekozen omdat de tijdsperiode tussen de twee 

metingen van de enquête ‘beroepsbevolking en pendel’ zowel langer als van meer 

recentere datum is. daarnaast kan er op basis van de sportmonitor van gemeente 

almere het aandeel mensen dat buiten almere sport in 2001 en in 2006 met elkaar 

worden vergeleken. al met al kunnen met behulp van deze verschillende enquêtes met 

elk twee metingen ontwikkelingen in het ruimtelijk gedrag van de bevolking van 

almere redelijk in kaart worden gebracht.

7.7.1	 	Verandering	van	werkplek
er kan een onderverdeling worden gemaakt naar niet-werkzaam, binnen almere 

werkzaak en buiten de woongemeente werkzaam voor 2000 en 2007. In deze periode 

zien we een kleine verschuiving van buiten almere werkzaam naar binnen almere 

werkzaam. Van alle respondenten met een betaalde baan werkt overigens in beide 

jaren bijna tweederde buiten almere. Hoewel er dus geen toename is van het aandeel 

mensen dat buiten de woongemeente werkt, kan het aandeel wel in beide jaren als 

hoog worden beschouwd.
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Op basis van verschillende achtergrondvariabelen is nagegaan welke kenmerken de 

kans dat iemand buiten almere werkzaam is vergroot. een hoog opleidingsniveau 

heeft een postieve invloed op de kans dat iemand buiten almere werkzaam is. Ook het 

onderdeel zijn van een tweepersoonshuishouden of gezinshuishouden vergroot de 

kans dat iemand buiten almere werkzaam is. tot slot zijn ook binnen almere mensen 

die buiten almere werken vaker man dan vrouw. Opvallend is dat binnen almere het 

aandeel jongeren (onder de 25 jaar, maar wel zelfstandig wonend) zonder werk 

toeneemt. Vermoedelijk zijn dit voornamelijk jongeren die hun opleidingscarrière nog 

niet hebben afgerond en al wel hun zelfstandige wooncarrière zijn gestart. 

er is een logistische regressie analyse uitgevoerd op de groep respondenten die buiten 

almere werkzaam zijn om te kijken of er in samenhang met de sociaal-demografische 

en sociaal-economische ontwikkelingen een effect voor het metingsjaar gevonden 
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wordt. Hiertoe is de logistische regressie analyse uitgevoerd met behulp van drie 

modellen. In het eerste model zijn uitsluitend sociaal-demografische variabelen 

opgenomen, vervolgens is het opleidingsniveau toegevoegd en tot slot het metingsjaar. 
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 Bron: Provincie Flevoland, Beroepsbevolking & pendelonderzoek 2000 & 2007 (eigen bewerking)

Tabel	7.7 logistische regressie analyse op werken buiten almere
 

Model 1 Model 2 Model 3

B p B p B p

huishouden (ref =geen partner)

wel	partner 0,42 *** 0,40 *** 0,40 ***

leeftijd (ref = ouder dan 55 jaar)

jonger	dan	25	jaar -0,51 *** -0,48 *** -0,49 ***

25-34	jaar 1,15 *** 1,07 *** 1,06 ***

35-44	jaar 1,01 *** 0,96 *** 0,95 ***

45-54	jaar 0,79 *** 0,76 *** 0,75 ***

vrouw	(ref	=	man) -1,18 *** -1,16 *** -1,16 ***

HBO	of	universitair	opgeleid	(ref	=	overige) 0,45 *** 0,45 ***

jaar	2007	(ref	=	2000) 0,05

Constante -0,44 *** -1,28 *** -0,5 ***

Nagelkerke	R2 0,20 0,22 0,22

model 1481 1556 1557

-2	log	likelihood 10781 10707 10706

n	=	9165 	 	 	

 Bron: Provincie Flevoland, Beroepsbevolking & pendelonderzoek 2000 & 2007 (eigen bewerking)
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Op basis van een logistische regressie analyse blijkt dat de sociaal-demografische 

variabelen en het opleidingsniveau een significante invloed hebben op de kans dat de 

respondent buiten almere werkt. Het metingsjaar heeft echter geen aanvullende 

significante positieve of negatieve invloed hierop. Ook op basis van de logistische 

regressie analyse vinden we een negatief effect voor de kans dat jongeren buiten 

almere werkzaam zijn. 

Op basis van het onderzoek is er ook inzicht in de motieven van mensen om buiten 

almere te werken. Hierbij zien we tussen de twee metingen een opvallende verschui-

ving. Gaf in 2000 nog een vijfde van de respondenten aan dat men (omwille van 

woonmotieven) naar almere was verhuisd zonder van baan te veranderen. In 2007 

wordt dit motief minder vaak gegeven en wordt er juist vaker aangegeven dat de 

oorzaak is gelegen in het ontbreken van passend werk in almere.

7.7.2	 	Overige	ruimtelijke	variabelen
In 2001 en in 2006 is de zogenoemde sportmonitor in almere gehouden. In deze 

monitor komt zowel de sportparticipatie als de tevredenheid over de sportvoorzienin-

gen aan bod. In de vragenlijst van de sportmonitor is ook gevraagd naar waar mensen 

sporten. Op basis hiervan is bekend of een respondent al of niet sport en of hij of zij 

binnen of buiten de gemeente almere sport. een constant aandeel van de bevolking 

van almere sport buiten zijn of haar woonplaats. In beide metingen, zie figuur 7.63, 

sport 25 procent buiten almere. Binnen de bevolking van almere is er dus geen groei 

van het aandeel mensen dat buiten almere sport. Wel kunnen we constateren dat de 

omvang van de groep die aangeeft een divers palet van plekken te benutten door 

buiten almere te sporten aanzienlijk is. Overigens valt op dat het aandeel sporters 

buiten almere stabiel is gebleven terwijl het aandeel dat binnen almere sport is 

afgenomen. Het aandeel buiten almere sportend is dus binnen de groep die sport 

toegenomen.

Op basis van de logistische regressie analyse is zichtbaar dat mannen en hoogopgelei-

den vaker buiten almere sporten. Qua leeftijd zijn het met name respondenten van 

middelbare leeftijd die aangeven dat zij buiten almere sporten. Mensen met thuiswo-

nende kinderen sporten in vergelijking met alleenstaanden en tweepersoonshuishou-

vdens significant minder vaak buiten almere. de invloed van het metingsjaar is niet 

significant. 

aan de respondenten is in beide metingen de vraag voorgelegd waarom zij buiten 

almere sporten. Bij de argumentatie zien we een opvallende verschuiving. een 

onvoldoende kwantiteit, diversiteit of kwaliteit van sportvoorzieningen was in 2001 

vaker dan in 2006 reden om buiten almere te sporten. In de recente meting wordt veel 

vaker het motief ‘anders’ aangegeven. Het is moeilijk om hieraan een duidelijke 

interpretatie te geven, omdat hieraan een grote verscheidenheid aan motieven ten 
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Tabel	7.8 logistische regressie analyse sporten buiten almere
 
 

Model 1 Model 2 Model 3

B p B p B p

huishouden (ref =eenpersoonshuishouden)

tweepersoonshuishouden 0,18 0,17 0,17

gezin -0,38 ** -0,36 ** -0,36 **

leeftijd (ref = ouder dan 55 jaar)

jonger	dan	25	jaar -0,41 -0,44 -0,42

25-34	jaar 0,69 *** 0,55 *** 0,55 ***

35-44	jaar 0,58 *** 0,48 *** 0,47 ***

45-54	jaar 0,49 *** 0,42 ** 0,40 **

vrouw	(ref	=	man) -0,71 *** -0,67 *** -0,66 ***

HBO	of	universitair	opgeleid	(ref	=	overige) 0,57 *** 0,60 ***

jaar	2006	(ref	=	2001) 0,03

Constante -0,34 -0,51 *** -0,59 ***

Nagelkerke	R2 0,06 0,08 0,08

model 76 98 99

-2	log	likelihood 1991 1969 1967

n	=	1842 	 	 	

 Bron: Gemeente almere, sportmonitor 2001 & 2006 (eigen bewerking)
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grondslag kan liggen. Het stabiel blijven van het aandeel inwoners dat buiten de 

gemeente sport zonder dat wordt aangegeven dat het aan de voorzieningen in de eigen 

woongemeente ligt, wekt wel de suggestie dat het hier vooral als een eigen persoon-

lijke keuze kan worden beschouwd. Het aanpassen van het voorzieningenaanbod zal 

daarmee ook niet als vanzelf tot een grotere binding van bewoners met de lokale 

sportfaciliteiten leiden.

7.7.3	 	Conclusie	polycentrische	stedelingen	in	Almere
Zowel in 2000 als in 2007 werkt een zeer groot deel van de almeerders buiten de eigen 

woongemeente. Weliswaar vinden we een kleine afname van het aandeel dat buiten de 

eigen woongemeente werkt, maar het metingsjaar heeft geen significante invloed 

indien rekening wordt gehouden met de bevolkingssamenstelling. Opvallend is het 

aandeel jongeren dat niet werkzaam is. Vermoedelijk hebben we hier te maken met 

een nieuwe groep van hoogopgeleide jongeren, die hun zelfstandige wooncarrière in 

almere starten terwijl zij nog een opleiding aan het volgen zijn. Hoewel deze ontwik-

keling hier de opkomst van de polycentrische stedeling lijkt te temperen, moet wel 

beseft worden dat dit dan vermoedelijk wordt veroorzaakt door dat binnen almere de 

operationalisatie op slechts een variabele mogelijk was. Op basis van de sportmonitor 

treffen we eveneens een stabilisatie aan van het aandeel mensen dat plekken buiten 

almere gebruikt. 

7.8	 	Amsterdam

de gemeente amsterdam is niet alleen de grootste stad naar inwonertal maar heeft 

tevens nog altijd het grootste aantal werkplekken van de regio binnen haar gemeente-

grenzen. In de afgelopen decennia heeft amsterdam lange tijd te maken gehad met 

een daling van haar economische positie. Ondanks dit proces heeft amsterdam nog 

steeds een belangrijke centrumfunctie voor de regio als geheel. In deze paragraaf staat 

de vraag centraal of bewoners van de gemeente amsterdam in toenemende mate te 

beschouwen zijn als polycentrische stedelingen. 

de ontwikkelingen in het ruimtelijke gedrag van de amsterdamse bevolking worden 

in kaart gebracht met behulp van het PerOVaM bestand. Het Periodiek Onderzoek 

Verplaatsingen amsterdam (PerOVaM) lijkt qua opzet en methodiek sterk op het in 

hoofdstuk zes gebruikte OVG/MOn databestand. Het grote voordeel van PerOVaM is 

dat over een zeer lange periode gegevens op een consistente wijze zijn verzameld. Voor 

elke meting van PerOVaM zijn in meerdere jaren respondenten benaderd gedurende 

het hele kalenderjaar. nadeel van PerOVaM is dat er weinig achtergrondgegevens 

beschikbaar zijn en dat respondenten slechts is gevraagd voor een enkele doordeweek-

se dag (dinsdag, woensdag of donderdag) alle verplaatsingen te noteren.
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7.8.1	 	Veranderend	ruimtelijke	gedrag
Op basis van het PerOVaM onderzoek is een indeling gemaakt in drie groepen met 

verschillend ruimtelijk gedrag. dit zijn de categorieën ‘niet verplaatst’, ‘uitsluitend 

amsterdam benut’ en ‘plekken buiten amsterdam benut’. Voor dit onderzoek is in het 

bijzonder de omvang van de groep die op de onderzoeksdag zijn of haar woonplaats 

heeft verlaten van belang. In figuur 7.65 is voor de zeven in dit onderzoek betrokken 

metingen de verdeling over de drie groepen weergegeven. 

Op basis van de resultaten in figuur 7.66 valt op dat er sprake is van een aanzienlijke 

groei in het aandeel personen dat amsterdam op de onderzoeksdag verlaat, al is er in 

de laatste tien jaar sprake van stabilisatie. de regio vormt voor deze groep een 

belangrijke bestemming. Het profiel van de regiogebruiker, een amsterdammer die op 

de onderzoeksdag plekken buiten zijn of haar woongemeente heeft bezocht, komt 

sterk overeen met de bovengemiddeld polycentrische stedeling in de vorige paragra-

fen. dezelfde achtergrondkenmerken hebben een positieve invloed op de kans dat een 

respondent een plek buiten de eigen woongemeente in het dagelijkse activiteitenpa-

troon opneemt. 
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Figuur 7.65 Typologie op basis van mobiliteitsgedrag
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In figuur 7.66 wordt de samenhang tussen ruimtelijk gedrag en leeftijd weergegeven. 

Ouderen behoren het vaakst tot de groep niet verplaatst. de leeftijdsgroep 30 tot 44 

jaar is daarentegen het meest mobiel. Binnen alle leeftijdsgroepen is overigens het 

aandeel dat de gemeente verlaat toegenomen.

de verschillen naar huishoudsamenstelling zijn kleiner dan naar leeftijd. Ook in 

amsterdam neemt binnen alle huishoudtypen het aandeel regiogebruikers toe. de 

tweepersoonshuishoudens benutten daarbij relatief het vaakst plekken buiten de 

woongemeente. Gezinnen lijken in recente jaren een inhaalslag te maken wat betreft 

de mate waarin zij de regio benutten. alleenstaanden benutten het vaakst alleen de 

gemeente amsterdam. 
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Tabel	7.9 logistische regressie analyse op type mobiliteit

Verplaatst niet Verplaatst buiten Amsterdam

Model 1 Model 2 Model3 Model 1 Model 2 Model3

B p B p B p B p B p B p

huishouden (ref = eenpersoons)

tweepersoons 0,02 *** -0,01 * -0,01 * 0,27 *** 0,30 *** 0,31 ***

gezinnen 0,38 *** 0,19 *** 0,13 *** -0,28 *** -0,12 *** -0,06 ***

anders 0,76 *** 0,59 *** 0,63 *** -0,31 *** -0,14 *** -0,19 ***

leeftijd (ref = ouder dan 60 jaar)

jonger	dan	30 -1,20 *** -0,82 *** -0,80 *** 0,58 *** 0,28 *** 0,29 ***

30	tot	en	met	44	jaar -1,30 *** -0,94 *** -0,90 *** 0,79 *** 0,48 *** 0,45 ***

45	tot	en	met	60	jaar -0,97 *** -0,75 *** -0,74 *** 0,51 *** 0,31 *** 0,28 ***

vrouw	(ref	=	man) 0,29 *** 0,26 *** 0,26 *** -0,44 *** -0,43 *** -0,44 ***

opleiding (ref = laag)

Middelbaar -0,59 *** -0,57 *** 0,38 *** 0,34 ***

HBO	of	universitair	opgeleid	(ref	=	overige) -1,05 *** -1,03 *** 0,82 *** 0,74 ***

metingsjaar (ref = 1980-1984)

1986-1991 -0,48 *** 0,10 ***

1994-1997 -0,62 *** 0,53 ***

1998-2000 -0,26 *** 0,39 ***

2001-2004 -0,33 *** 0,45 ***

2005-2007 -0,23 *** 0,45 ***

Constante -1,65 *** -1,28 *** -0,98 *** -1,17 *** -1,48 *** -1,77 ***

Nagelkerke	R2 0,07 0,10 0,10 0,04 0,06 0,07

model 116321 170025 183969 83388 131482 147463

-2	log	likelihood 2392706 2339002 2325058 3133991 3085897 3069916

n	=	38544 	 	 	

 Bron: dienst Verkeer en Vervoer, Gemeente amsterdam, PerOVaM 1980-2007 (eigen bewerking)
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Hoewel ook onder de inwoners van de gemeente amsterdam mannen nog steeds vaker 

dan vrouwen een uiteengelegd palet van plekken gebruiken, maken vrouwen een 

inhaalslag. In de laatste meting benutten vrouwen bijna even vaak de regio als 

mannen. Wel zijn vrouwen nog vaker in het geheel niet mobiel. respondenten met een 

baan verlaten op de onderzoeksdag in de laatste meting twee keer zo vaak de woonge-

meente als respondenten zonder baan.

Op basis van de bovenstaande analyses komt het beeld naar voren dat in grote lijnen 

dezelfde achtergrondvariabelen een divers palet van plekken positief beïnvloeden. Om 

de invloed van de verschillende achtergrondvariabelen in samenhang te analyseren 

zijn er ook logistische regressie analyses gemaakt. er zijn op twee variabelen logisti-

sche regressie analyses uitgevoerd. dit zijn de groep niet-verplaatst en de groep die 

ook plekken buiten amsterdam heeft benut. tot op zekere hoogte is dit te vergelijken 

met de in andere gemeenten onderscheiden groepen van benedengemiddeld en bo-

vengemiddeld polycentrische stedelingen. In tabel 7.9 zijn de resultaten gepresenteerd. 

elke keer zijn er wederom drie modellen gebruikt. In het eerste model zijn uitsluitend 

sociaal-demografische variabelen benut, vervolgens is opleidingsniveau toegevoegd 

en tot slot is het jaar van de meting toegevoegd aan het model. de uitkomsten komen 

overeen met de gevonden resultaten in vorige paragrafen. Jonge, hoogopgeleide man-

nen in recente metingen hebben het vaakst een uiteengelegd palet van plekken. 

7.8.2	 	Conclusie	polycentrische	stedeling	in	Amsterdam
Ook op basis van lokale data blijkt dat amsterdammers in toenemende mate gebruik 

maken van activiteitenplaatsen in de regio. Helaas is het niet mogelijk om na te gaan 

of de groep die in deze analyse is geoperationaliseerd als regiogebruiker ook daadwer-

kelijk te classificeren is als polycentrische stedeling. de sterke overeenkomsten in 

verklarende achtergrondvariabelen maakt dit echter wel aannemelijk. 

7.9	 	Conclusie	en	samenvatting

Mobiliteit heeft een belangrijke functie voor polycentrische stedelingen. Mobiliteit 

maakt het mogelijk om vanuit het grote aanbod van activiteitenplaatsen een eigen 

palet van plekken samen te stellen. In dit onderzoek is dan ook geen aandacht besteed 

aan veranderingen in de afgelegde afstand, maar ligt de focus op een toename van het 

aantal benutte plekken. de focus van dit onderzoek ligt op de vraag of er een toene-

mend aandeel bewoners met een divers palet van plekken is. Het onderzoek tracht 

daarmee inzicht te krijgen in de mate waarin er een groei is in het aandeel polycentri-

sche stedelingen in de regio amsterdam. daarnaast wordt getracht te achterhalen 

welke huishoudtypen in toenemende mate tot de polycentrische stedelingen behoren 

en welke groepen niet. de invalshoek van dit onderzoek is daarmee niet zozeer een 

insteek vanuit mobiliteit, maar wordt juist gekenmerkt door een stadsgeografische 

benadering van het functioneren van huishoudens in de polycentrische stedelijke 
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regio. Op basis van deze analyses kan een aantal opmerkingen worden gemaakt over 

welke groepen in de regio amsterdam in hun eigen ruimtelijk gedrag gebruik maken 

van het wonen in een polycentrische stedelijke regio. 

In dit hoofdstuk zijn de analyses gebaseerd op lokale omnibusenquêtes. de opgeno-

men vragen in deze enquêtes beperkten de wijze waarop het begrip polycentrische 

stedeling geoperationaliseerd kan worden. In dit onderzoek is het begrip primair 

geoperationaliseerd aan de hand van vragen naar het niet-dagelijkse winkelgedrag en 

de werkplek van respondenten. Vanzelfsprekend zouden idealiter meer activiteiten-

plaatsen zijn betrokken in de analyses. Voordeel van de gekozen operationalisatie is 

dat het mogelijk is longitudinale vergelijkingen te maken. Op basis van de resultaten 

kan worden geconstateerd dat er zich in de afgelopen twee decennia een toename van 

het aandeel polycentrische stedelingen heeft voorgedaan. de groei van het aandeel 

polycentrische stedelingen verschilt echter aanzienlijk tussen de verschillende 

gemeenten (zie tabel 7.10). In de voormalige groeikernen almere en Haarlemmermeer 

en Purmerend is er eerder sprake van stabilisatie of zelfs een lichte afname. In het 

geval van almere en Haarlemmermeer is de operationalisatie mogelijk mede debet aan 

deze waarneming. In Purmerend wordt ook op basis van de logistische regressie 

analyse een afname van het aandeel polycentrische stedelingen waargenomen. de 

variabele metingsjaar heeft binnen de andere gemeenten een positieve invloed. dat 

betekent dat het relatieve aandeel (bovengemiddeld) polycentrische stedelingen 

toeneemt (zie tabel 7.11). de toename bedraagt in amstelveen, Zaanstad en Haarlem 

circa een derde. In amsterdam is het aandeel zelfs bijna verdubbeld. Voor amsterdam 

moet daarbij wel worden opgemerkt dat de onderzochte periode langer is geweest en 

de gegevens gebaseerd zijn op een ander type onderzoeksbestand. de exacte uitkom-

sten in tabel 7.10 zijn sterk afhankelijk van de gebruikte operationalisaties. In ieder 

geval is de trend echter duidelijk. Het aandeel polycentrische stedelingen neemt toe, 

maar in de (voormalige) groeikernen lijkt er een stabilisatie of zelfs afname te zijn. de 

stabilisatie in de (voormalige) groeikernen is vermoedelijk mede het gevolg van een 

toename aan werkgelegenheid in deze plaatsen. Indien de exacte uitkomsten van de 

verschillende gemeenten met elkaar worden vergeleken is het van belang onderscheid 

te maken tussen de gebruikte operationalisatie voor enerzijds amstelveen, Zaanstad 

Tabel	7.10 Verschuiving in het aandeel (bovengemiddeld) polycentrische stedelingen
 
 

index

Amstelveen	(1998-2005) 15% 21% 1,4

Zaanstad	(1994-2006) 24% 31% 1,3

Purmerend	(1992-1996) 12% 11% 0,9

Haarlemmermeer	(1993-2005) 32% 27% 0,8

Haarlem	(1993-2006) 25% 36% 1,4

Almere 49% 46% 0,9

Amsterdam	(1984-2007)	 13% 25% 1,9
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en Purmerend en anderzijds Haarlemmermeer, Haarlem en almere. de gebruikte data 

van amsterdam wijken van beide andere groepen gemeenten sterk af. 

de sociaal-demografische en sociaal-economische achtergrondvariabelen die de kans 

op een bovengemiddeld polycentrisch gedrag positief beïnvloeden zijn in belangrijke 

mate gelijk in de zeven verschillende gemeenten. In tabel 7.11 is een samenvatting weer-

gegeven van de relatie tussen een aantal achtergrondvariabelen en de kans dat iemand 

zich als een polycentrische stedeling gedraagt. Man zijn, hoge opleiding en jong zijn 

hebben een positieve invloed. daarnaast neemt in de loop van de tijd, met uitzonde-

ring van Purmerend, de kans dat iemand zich als polycentrische stedeling gedraagt, 

toe. 

de invloed van de huishoudpositie heeft een minder consequente richting wanneer de 

verschillende gemeenten worden vergeleken. In het algemeen gesproken lijken echter 

de tweepersoonshuishoudens het vaakst een ruimtelijk uiteengelegd palet van 

plekken te hebben. ten opzichte van alleenstaanden gedragen leden van tweepersoon-

shuishoudens in amsterdam en amstelveen zich vaker als polycentrische stedeling 

terwijl er geen significant verschil bestaat tussen alleenstaanden en gezinnen. In 

Zaanstad en Haarlem zijn leden van gezinshuishoudens significant minder vaak 

geclassificeerd als polycentrische stedeling. Purmerend wijkt hierin wederom af; in 

Purmerend zijn juist de leden van gezinnen vaker te classificeren als polycentrische 

stedeling. de afwijking van Purmerend als geheel met een daling van het aandeel 

polycentrische stedeling heeft vermoedelijk meerdere factoren. In de eerste plaats zijn 

de resultaten van Purmerend gebaseerd op gegevens uit begin en midden jaren 

negentig (eerder dan het geval is bij de overige gemeenten), en juist in deze periode 

stond de bouwproductie in Purmerend op een laag pitje. tegelijkertijd zien we ook dat 

de bevolking van Purmerend een minder sterk sociaal-economisch profiel heeft. Ook 

dit verklaard waarschijnlijk de afwijking ten opzichte van de trend in belangrijke 

mate. Het gegeven dat uitsluitend in almere jongeren ten opzichte van de overige 

leeftijdsgroepen minder vaak als polycentrische stedeling te kenschetsen zijn, is 

opvallend. Wellicht heeft almere, als grootste nieuwe stedelijke kern, te maken met 

een groeiende groep van jonge inwoners die hun leven meer en meer binnen de 

gemeentegrens vormgeven. In de verschillende metingen wordt verder het beeld 

bevestigd dat over het algemeen de invloed van achtergrondvariabelen gelijk is en 

blijft qua richting. Wel nemen de verschillen tussen mannen en vrouwen af en nemen 

de verschillen naar opleidingsniveau toe.

de groep van benedengemiddeld polycentrische stedelingen lijkt in toenemende mate 

een groep van achterblijvers in de samenleving te zijn. dit is mogelijk een keerzijde van 

de ontwikkeling naar een polycentrische stedelijke regio. Groepen met een bovenge-

middeld lokale oriëntatie (de benedengemiddeld polycentrische stedelingen) lijken 

zich zelfs in toenemende mate vervreemd te voelen van hun woonomgeving. Juist 

groepen met een beperkte ruimtelijke mobiliteit ervaren een vermindering van sociale 
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cohesie en verbondenheid in hun eigen leefomgeving. In 1993 in Haarlem en 1998 in 

amstelveen hebben we een positief verband gevonden tussen een lokale ruimtelijke 

oriëntatie (benedengemiddeld polycentrisch) en een positief oordeel over de sociale 

cohesie. In amstelveen in 2005 en Zaanstad in 2006 vinden we echter een tegenoverge-

stelde relatie. Juist groepen met een lokale oriëntatie zijn in deze twee recente 

metingen vaker negatief over de mate waarin mensen in de buurt elkaar kennen en 

hoe zij met elkaar omgaan. Individualisering lijkt hierbij de verklarende achterlig-

gende maatschappelijke verandering te zijn. als gevolg van individualiseringsproces-

sen daalt vermoedelijk de interesse in, betrokkenheid bij en ook afhankelijkheid van 

de woonbuurt voor tal van dagelijkse activiteiten, inclusief het aangaan van sociale 

contacten. de polycentrische stedelingen vinden deze ontwikkeling niet problema-

tisch, de zogenoemde locals wel. deze constatering verdient nader onderzoek, zodat 

beter kan worden vastgesteld op welke manier dit verband en in het bijzonder de 

mogelijke omdraaiing van het verband tot stand is gekomen en op welke manier hier 

in bijvoorbeeld het stedelijke vernieuwingsproces op ingespeeld kan worden.

Hoewel minder consequent in de analyses naar voren gekomen, lijkt de woonduur een 

invloedrijke variabele te zijn. de woonduur heeft waarschijnlijk een verlagende 

invloed op de kans dat iemand zich gedraagt als polycentrische stedeling. dit wordt 

mogelijk verklaard doordat mensen hun directe woonomgeving steeds beter leren ken-

Tabel	7.11 Invloed van achtergrondvariabelen op de kans dat iemand zich als 
polycentrische stedeling gedraagt 
 
 

amstelveen zaanstad purmerend haarlem-
mermeer haarlem almere amsterdam

huishoudens (referentie = alleenstaanden)

tweepersoons + 0 0 0 0 0 +

Gezinnen 0 - + - - - 0

Leeftijd (referentie = 55+)

<25 + + + + + - +

<35 + + + + + + +

<45 + + + + + + +

<55 + + + + + + +

geslacht

vrouw	(versus	man) - - - 	- - - -

Inkomen	(referentie	=	laag)

Midden 0 + + 	+ 0 n.v.t n.v.t

Hoog + + + 	+ + n.v.t n.v.t

opleidingsniveau

Hoog	(versus	laag	en	midden) + + + 	+ + + +

Metingsjaar + + - n.v.t. + 0 +

Legenda + positieve invloed, - negatieve invloed, 
0 geen invloed op de kans dat iemand een polycentrische stedeling is
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nen. Mensen settelen of vergroeien als het ware in hun eigen woonomgeving. tevens 

hebben polycentrische stedelingen naar alle waarschijnlijkheid niet alleen een grotere 

dagelijkse mobiliteit maar ook een grotere residentiële mobiliteit, waardoor de 

woonduur van polycentrische stedelingen gemiddeld korter is. een grotere residenti-

ele mobiliteit is waarschijnlijk op basis van het sociaal-demografische profiel van de 

polycentrische stedeling; hij of zij staat veelal nog aan het begin van zijn of haar 

huishoud-, arbeids- en wooncarrière. tevens geven polycentrische stedelingen vaker 

aan verhuisgeneigd te zijn.

de groepen met beperkte keuzevrijheid lijken weinig tot geen baat te hebben bij de 

ontwikkeling naar een polycentrische stedelijke regio. Mogelijk maakt deze ontwikke-

ling het voor deze groep moeilijker om goed in de samenleving te participeren en 

komen zij zelfs in de verdrukking. dit is het probleem van ‘sociaal ruimtelijk isole-

ment’. dit probleem kan voorkomen bij verschillende groepen, zoals huisvrouwen na 

suburbanisatie, de zogenoemde ‘groene weduwen’, bij bewoners van kleine dorpen 

maar eveneens bij inwoners van grote kernen in een polycentrische stedelijke regio. 

Slechts af en toe laait hiervoor de aandacht korte tijd op (zie ook Jarvis, Pratt & 

cheng-chong Wu, 2001). daarentegen voelt de polycentrische stedeling zich juist op 

zijn gemak. Hij of zij woont op een plek die goed bij zijn of haar leven past en hij of zij 

benut daarnaast meerdere locaties in de regio. Het lijkt dat een sterke maatschappe-

lijke positie in hoge mate verbonden is met een polycentrisch activiteitenpatroon. 

tevredenheid met het eigen leven, de buurt en de woongemeente hangen minder dan 

in het verleden samen met het belang van, de betrokkenheid bij en de mate waarin het 

activiteitenpatroon zich beperkt tot de eigen woongemeente. Opvallend is dat de 

overeenkomsten tussen de verschillende gemeenten groot zijn. Mogelijk hebben we 

hier te maken met een proces dat maatschappelijke verschillen in toenemende mate 

tot uiting laat komen in verschillen in mobiliteit en zich daarmee vertaalt in verschil-

lend ruimtelijk (consumenten)gedrag. 

de polycentrische stedelingen geven vaker aan dat hun gehechtheid aan de eigen 

woongemeente niet zo groot is. dit is op zich niet verbazingwekkend gezien het feit 

dat een groot deel van hun activiteiten buiten de woongemeente plaatsvindt. In 

Purmerend en Zaanstad geven zij daarnaast ook vaker aan dat de woongemeente door 

anderen vaak als slecht wordt gezien. Hoewel dit imagoprobleem henzelf er niet van 

heeft weerhouden om zich in Purmerend of Zaanstad te vestigen, worden zij er 

wellicht mee geconfronteerd als zij op andere plekken in de regio zijn. Het is de vraag 

of zij aan dit oordeel van anderen weinig waarde hechten, aangezien zij zelf een 

polycentrische ruimtelijk gedrag hebben en het henzelf daardoor niet raakt. Of dat zij 

zodra het mogelijk is naar een woongemeente met een hogere status verhuizen. In dit 

laatste geval is niet alleen de verbondenheid met de (toevallige) woongemeente van de 

polycentrische stedeling relatief klein, maar ook veelal van korte duur.
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Mogelijk bestaan er ook transitieprocessen in het individuele leven van mensen 

waarbij men opschuift van een meer polycentrisch activiteitenpatroon naar een meer 

lokaal activiteitenpatroon. Het is goed mogelijk dat mensen in de loop van de tijd als 

het ware zich steeds meer nestelen en als het ware ‘inzakken’ in een nieuwe woonom-

geving. In dat geval past een polycentrisch activiteitenpatroon mogelijk bij groepen 

die kort geleden zijn verhuisd. residentiële mobiliteit is dan in eerste instantie dus 

geen methode om reisafstanden te verminderen maar veelmeer een manier om de 

kennis bij mensen over de kwaliteiten van tal van plekken te verhogen. Immers na een 

verhuizing heeft iemand (nog) veel kennis over activiteitenplekken in de nabijheid van 

zijn vorige woning en krijgt hij of zij in toenemende mate kennis over activiteitenplek-

ken in de nabijheid van de nieuwe woonplek. In de loop van de tijd raakt men dan 

meer gericht op lokale voorzieningen en werk. Of dit daadwerkelijk het geval is, is met 

dit onderzoek niet na te gaan. longitudinale panelstudies kunnen hier mogelijk meer 

inzicht ingeven. Het feit dat met het stijgen van de leeftijd de kans op een polycentri-

sche ruimtelijk gedrag afneemt, vormt voor deze verwachting wel een belangrijke 

aanwijzing. 

tot slot moet worden opgemerkt dat de verschuivingen tussen de drie hier onderschei-

den groepen behoorlijk zijn geweest. de groep minder polycentrische stedelingen 

neemt daarbij (met uitzondering van Purmerend) af . de groep polycentrische 

stedelingen is aanzienlijk in omvang toegenomen. desondanks blijft een ruime 

meerderheid van de bevolking bovenal gericht op de eigen woonomgeving en werken 

velen op korte afstand van de woning en bezoeken zij maar weinig andere gemeenten 

voor bijvoorbeeld de niet-dagelijkse winkelactiviteiten. 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het gevoerde overheidsbeleid en wordt 

nagegaan in welke mate de waargenomen ontwikkelingen het gewenste of ongewens-

te gevolg zijn geweest van het gevoerde beleid. Op basis van dit hoofdstuk is het 

daarbij in ieder geval goed om te beseffen dat veel van de verplaatsingen naar activi-

teitenplaatsen het gevolg zijn van toegenomen mogelijkheden die mensen hebben. een 

overheid die zich uitsluitend richt op het verminderen van congestieproblemen door 

het beperken van de mobiliteit heeft daarmee weinig oog voor de grote voordelen van 

mobiliteit op individueel niveau. aandacht voor het gebruik van activiteitenplaatsen 

voegt aan mobiliteitsdiscussies een nieuw perspectief toe. Het gaat dan meer om de 

vraag welk gedrag gestimuleerd kan worden en welk gedrag gefaciliteerd in plaats van 

welk gedrag ontmoedigd of zelfs verhinderd zou moeten worden. Van belang is te 

beseffen dat de hier gepresenteerde cases allemaal gelegen zijn in de regio amsterdam. 

dit is bij uitstek de meest dynamische regio van nederland. Men kan er dan ook vanuit 

gaan dat er in deze regio relatief veel mensen wonen die als gevolg van hun dagelijkse 

activiteitenpatroon als polycentrische stedeling te kenschetsen zijn. de gevonden 

resultaten zijn dan ook niet één op één te vertalen naar andere regio’s in nederland.
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hoofdstuk 8:  
het VerstedeLijkingsBeLeid in de regio amsterdam

8.1	 	Inleiding

In dit hoofdstuk staat het gevoerde en actuele verstedelijkingsbeleid voor de regio 

amsterdam centraal. In hoofdstuk drie is aangegeven dat er in de afgelopen decennia 

een verschuiving heeft plaats gevonden in de richting van een polycentrische stede-

lijke regio en de hoofdstukken vijf, zes en zeven hebben laten zien dat het aandeel 

polycentrische stedelingen is toegenomen. In dit hoofdstuk wordt beoogd inzicht te 

geven in de vraag of het overheidsbeleid deze ontwikkelingen heeft gestimuleerd en of 

de opkomst van de polycentrische stedelijke regio en polycentrische stedelingen als 

positieve ontwikkelingen worden beschouwd. Want hoewel er in de jaren 60 nog 

spectaculaire plannen zijn ontwikkeld voor hoogbouw en nieuwe compacte bebou-

wing in de amsterdamse binnenstad, is de afgelopen decennia bovenal een behoudend 

beleid gevoerd. een belangrijk motief bij het gevoerde overloopbeleid vormde namelijk 

het behoud van de historische amsterdamse binnenstad. Het beleid was niet alleen 

gericht op de huisvesting van gezinnen in de overloopgebieden maar ook kantoorloca-

ties werden in toenemende mate aan de rand van de stad of in de buurgemeenten 

ontwikkeld. de veranderingen in de functionele en sociale kaart van de amsterdamse 

regio kunnen dan ook in belangrijke mate als resultaat van het gevoerde overheidsbe-

leid worden gezien (Brouwer, 1989; Martens, 2006). In welke mate dat ook geld voor de 

opkomst van de polycentrische stedeling is op voorhand niet duidelijk. 

de spreiding van de bevolking en de toename van de bevolking ten noorden van het 

noordzeekanaal is bijvoorbeeld het gevolg geweest van overheidsingrijpen. Het 

forensisme vanuit de kop van noord-Holland werd mogelijk dankzij de verbeterde 

bereikbaarheid via de coentunnel. Hoewel het vertrek van welgestelde huishoudens 

in een groot aantal gemeentelijke beleidstukken als problematisch wordt gezien en het 

bijvoorbeeld tegenwoordig tot de expliciete doelstellingen van het stedelijke vernieu-

wingsbeleid hoort om welgestelde of middenklasse gezinnen voor de stad te behou-

den, hebben we hier geenszins met een nieuw verschijnsel te maken. Ook bij het 

groeikernenbeleid en het gebundelde deconcentratiebeleid werd door critici gewezen 

op de negatieve effecten voor het draagvlak in de steden. de daling van het draagvlak 

is steeds het gevolg van de uitstroom van bewoners op zich, maar wordt versterkt 

doordat die uitstroom een selectief karakter kent (Bruine & Knol, 2001). In reactie 

hierop wordt er vanaf eind jaren 80 een beleid gevoerd gericht op de compacte stad. 

Het aanwijzen van VIneX-locaties is een belangrijk beleidsinstrument hierbij. Ook 

wordt er vanaf het midden van de jaren 90 actief gewerkt aan het revitaliseren van 

vroeg naoorlogse wijken door middel van het stedelijke vernieuwingsbeleid.

In dit hoofdstuk ligt de focus op de analyse van gemeentelijke plannen. dit neemt niet 

weg dat beleid en besluitvorming van lagere overheden mede is ingegeven door 
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beleidsontwikkelingen op nationaal niveau. Bontje (2001) heeft het naoorlogse 

nederlandse verstedelijkingsbeleid uitgebreid beschreven. Bontje laat in zijn onder-

zoek zien dat na een sterke nadruk op deconcentratie in de jaren 60 en 70, er in de jaren 

80 en 90 een verschuiving heeft plaatsgevonden in het nationale verstedelijkingsbe-

leid richting de compacte stad. rond de millenniumwisseling lijkt er wederom meer 

ruimte te komen voor een deconcentratie beleid. als kanttekening bij deze verschui-

ving kan worden aangetekend dat de (rijks)overheid maar zeer beperkt in staat is om 

de bevolkingsspreiding conform het beleid te laten plaatsvinden. Het is de overheid in 

de jaren 80 en 90 niet gelukt om de ontwikkelingen werkelijk om te buigen. Ook in die 

tijdsperiode bleef de trend in de richting van toenemende deconcentratie dominant. 

Bontje (2001) concludeert dan ook dat overheidsbeleid succesvoller is indien het 

bepaalde gewenste ontwikkelingen wil stimuleren dan indien het bepaalde ongewens-

te ontwikkelingen wil voorkomen of afremmen. een verstedelijkingsbeleid dat 

indruist tegen autonome ontwikkelingen heeft doorgaans weinig kans van slagen. 

de ontwikkeling van de polycentrische stedelijke regio en de opkomst van de polycen-

trische stedeling is een langdurig proces geweest, waarbij deze ontwikkelingen mede 

door het door de overheid gevoerde ruimtelijke ordeningsbeleid zijn beïnvloed. Het 

moge echter duidelijk zijn dat het overheidsbeleid zich niet als een constante lijn heeft 

ontwikkeld en dat de plek die de regio inneemt door de tijd heen verschuift. Sinds 

enkele jaren wordt er in beleidstermen over de ‘metropoolregio amsterdam’ gespro-

ken. Hoewel al in 1935, in het amsterdamse algemeen Uitbreidingsplan, werd gewezen 

op het belang van de regionale ontwikkeling, wordt het spreken over ‘een metropoolre-

gio amsterdam’ door velen als een paradigmawisseling beschouwd (ledegang, 2008; 

Janssen-Jansen, 2009). Het grote aantal gemeenten dat gezamenlijk heeft gekozen om 

de term metropoolregio amsterdam te gebruiken, geeft uitdrukking aan de sterke 

onderlinge verwevenheid en gezamenlijke beleidsambities.

Bij de analyse van de verschillende overheidsplannen en de verschuivingen die door de 

tijd heen hebben plaatsgevonden, gaat het erom na te gaan hoe probleemdefinities, 

gewenste eindbeelden en mogelijke oplossingsrichtingen zich wijzigen. Immers, in het 

algemeen gesteld heeft elk ruimtelijk ordeningsplan tot doel een inrichting van de 

ruimte in overeenstemming met de wensen en behoeften van de samenleving te bevor-

deren. de opvattingen en gewenste eindbeelden die aan een plan ten grondslag liggen 

moeten dan ook als het ware worden teruggevonden bij de analyse van plannen. en de 

komst van nieuwe plannen geeft aan dat ofwel de opvattingen van de samenleving 

ofwel de vraagstukken waarmee de samenleving wordt geconfronteerd, zijn veranderd 

(Van de Graaf & Hoppe, 1996; Van der cammen & de Klerk, 1996). In de analyse wordt 

gezocht naar de wijze waarop zowel ‘de polycentrische stedeling’ als ‘de polycentrische 

stedelijke regio’ wordt beschreven en of dit bovenal een positieve of negatieve 

connotatie heeft. Hiertoe is het steeds van belang om enerzijds de wijze waarop de 

verhouding tussen de verschillende plaatsen in de amsterdamse regio wordt beschre-

ven te analyseren. Het gaat er dan om in welke mate complementariteit hierbij 
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centraal staat of dat er juist sprake is van een veronderstelde hiërarchie of juist 

autonomie tussen de kernen. anderzijds is het van belang om te kijken op welke wijze 

de dagelijkse mobiliteit wordt beschreven en op welke wijze het verstedelijkingsbeleid 

de mobiliteit tracht te beïnvloeden. een grote dagelijkse mobiliteit is namelijk kenmer-

kend voor de wijze waarop de polycentrische stedeling zijn dagelijkse leven vorm 

geeft.

de analyse van de structuurplannen die door de gemeente amsterdam sinds begin 

jaren 70 zijn opgesteld vormen het zwaartepunt van dit hoofdstuk. er is gekozen voor 

de analyse van structuurplannen, met nadruk op amsterdam, omdat structuurplan-

nen een visie op de ruimtelijke ontwikkelingen geven voor de middellange termijn. 

daarnaast worden structuurplannen gekenmerkt door een combinatie van uitgebrei-

de analyse van de huidige situatie en (geplande) toekomstige ontwikkelingen. Omdat 

de veranderende positie van amsterdam cruciaal is voor inzicht in de regionale 

veranderingen zijn de plannen van deze gemeente het belangrijkst. daarnaast heeft 

amsterdam in de afgelopen vier decennia ook, als enige gemeente, zeer regelmatig 

structuurplannen uitgebracht. In deze plannen is steeds veel aandacht besteed aan de 

regionale ontwikkelingen en relaties. In totaal zijn er sinds 1970 zes amsterdamse 

structuurplannen verschenen. Voor de laatste jaren en de vigerende plannen wordt 

tevens gebruik gemaakt van beleidsdocumenten van verschillende regiogemeenten. 

Op dit moment zijn een groot aantal gemeenten bezig met het opstellen van een 

structuurvisie of hebben dat onlangs gedaan. de hernieuwde aandacht voor ruimte-

lijke plannen met een langere tijdshorizon en een breder ruimtelijk perspectief wordt 

in belangrijke mate ingegeven door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. In de nieuwe 

Wro, die op 1 juli 2008 van kracht is geworden, heeft de zogenoemde structuurvisie een 

belangrijke plaats gekregen. de structuurvisie is een strategisch beleidsdocument dat 

in samenspraak tussen de verschillende overheidslagen (rijk, provincie en gemeente) 

dient te worden opgesteld. 

8.2	 	Amsterdamse	plannen

de cityvorming heeft lange tijd de naoorlogse ruimtelijke planvorming bepaald. dit 

betekent dat werd ingezet op het bevorderen van grootschalige kantoorfuncties in de 

binnenstad, gecombineerd met verkeersdoorbraken. In de jaren 60 zijn er nog plannen 

ontwikkeld voor het dempen van een groot deel van de amsterdamse grachten en de 

nieuwbouw van grootschalige hoogbouwprojecten. Mede als gevolg van protesten 

onder de bevolking ontstaat tegen deze cityvorming in de gemeenteraad verzet en 

wordt het behoud van de historische binnenstad met zijn unieke grachtengordel een 

belangrijke randvoorwaarde bij het opstellen van ruimtelijke plannen. de structuur-

nota uit 1968 waarbij nog werd gekozen voor verdere cityvorming is dan ook nooit 

verder gekomen dan het voorontwerp.
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In 1974 verschijnt er een nieuw structuurplan voor de hele stad met oog voor de 

ontwikkeling van amsterdam in samenhang met de omliggende gebieden. doelstelling 

van dit structuurplan is het optimaal benutten van kwaliteit van de stad en van de 

ontplooiingsmogelijkheden voor individuele bewoners. deze twee overwegingen 

leiden tot de keuze dat amsterdam een absolute topplek is en het centrum moet zijn 

en blijven van de regio. Maar dat er tegelijkertijd onvoldoende ruimte is binnen 

amsterdam om al haar bewoners goede ontplooiingsmogelijkheden te bieden. Met de 

ontwikkeling van de vierde lob van amsterdam in Zuidoost nadert amsterdam haar 

voltooiing. amsterdam heeft met Zuidoost haar uiteindelijke ruimtelijke vorm bereikt, 

is de gedachte. de keuze om het historische karakter te behouden, de centrumfunctie 

te versterken en haar bewoners optimale ontplooiingsmogelijkheden te bieden leidt 

dan tot een verstedelijkingsbeleid gericht op een beperkt aantal kernen buiten 

amsterdam. In deze kernen dienen locaties voor de functies wonen, werken en 

voorzieningen tegelijkertijd tot ontwikkeling te komen. de verwachting is dat als 

gevolg van de ontwikkeling van deze kernen en het behoud van amsterdam als 

centrumstad de regio zich zal ontwikkelen tot een stadsgewest met intensieve 

samenhang tussen de plaatsen. de opkomst van het stadsgewest heeft ook effect op 

het ruimtelijke gedrag van de stadsgewestbewoner. In de nota staat “de bevolking zal 

in de toekomst een groter gebied voor wonen, werken en vrije tijd benutten dan 

traditioneel het geval was” (Gemeente amsterdam, 1974a, p.13).

Zoals gepland verschijnt enige tijd later deel c. Uitgangspunt in deze nota is dat 

amsterdam op dat moment een niet los te maken deel vormt van de regio. er is een 

functionele eenheid ontstaan tussen de stad en de omringende gebieden. Kenmerkend 

voor de verhouding binnen deze functionele eenheid is dat veel bewoners op de 

‘centrale stad’ aangewezen blijven voor werk en een aantal voorzieningen. Men streeft 

ernaar een “harmonieuze, elkaar aanvullende ontwikkeling te bevorderen tussen 

stadshart, stadsrand en regio” (Gemeente amsterdam, 1981, p. 31). Hiertoe is echter wel 

“extra inspanning nodig om [...] de samenhang en complementariteit tussen de delen 

van de regio te verbeteren” (ibid., p. 37).

Het in 1981 verschenen deel c heeft betrekking op de werkgelegenheid en geeft 

invulling aan de gewenste locaties voor kantoren en bedrijven. dit zeven jaar later 

verschenen deel wordt over het algemeen als een nieuw structuurplan beschouwd. de 

belangrijkste zorg is namelijk niet langer het bieden van optimale ontplooiingsmoge-

lijkheden voor het individu, maar veel meer het waarborgen van de economische 

bestaanszekerheid van mensen. In hoog tempo is de werkgelegenheid verslechterd. 

Het hoofddoel van deze nota is dan ook het bevorderen van de werkgelegenheid. 

amsterdam ondersteunt nog steeds de stadsgewestvorming, maar geeft aan dat de 

internationale en nationale positie van amsterdam niet in gevaar mag komen. 

amsterdam is namelijk in een verslechterde concurrentiepositie ten opzichte van 

andere delen in de regio terecht gekomen en dreigt daardoor onvoldoende ‘gewicht’ te 

hebben om als (internationaal) centrum te kunnen functioneren. een tweede aan-
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dachtspunt binnen het gecontinueerde beleid van de stadsgewestvorming is het 

beperken van het woon-werkverkeer, conform de nationale verstedelijkingsnota uit 

1976. dit betekent dat werkgelegenheid in almere en Purmerend moet worden 

bevorderd, maar dat groei van het aantal arbeidsplaatsen in de Haarlemmermeer 

(Meerlanden) ongewenst is. 

Vijf jaar later, in 1986, verschijnt er een nieuw structuurplan. In dit structuurplan ligt 

niet langer de focus op amsterdam en de regio, maar is alle aandacht gericht op de 

stad zelf. ‘de stad centraal’ is dan ook de titel van dit structuurplan. de hoofddoelstel-

ling wordt als volgt geformuleerd: “Het voortbestaan van amsterdam als economisch 

en cultureel hoofdverzorgingscentrum moet worden verzekerd” (Gemeente amster-

dam, 1986a, p. 26). de gemeente amsterdam heeft spijt van het gevoerde beleid. de 

stadsgewestvorming blijkt namelijk een bedreiging te vormen voor de positie van 

amsterdam. In de bij de nota horende toelichting staat zelfs “Het functioneren van 

amsterdam als een sterke centrumstad met een aantal ondergeschikte satellieten 

blijkt in gevaar te komen” (Gemeente amsterdam, 1986b, p. 27). een verandering van het 

beleid wordt ingezet om te voorkomen dat er een polycentrisch stedelijke regio 

ontstaat. Het gevoerde overloopbeleid heeft namelijk geleid tot verschillende proble-

men. Op collectief niveau is het draagvlak van tal van voorzieningen binnen de stad 

ondermijnd en er is tevens sprake van een toenemende aantasting van het open 

landschap. Op individueel niveau hebben mensen te maken gekregen met sterk 

toegenomen reistijd als gevolg van een verminderde samenhang tussen wonen, 

werken en vrije tijd. die samenhang bestaat steeds vaker op het regionale schaal-

niveau en is minder vaak (woon)plaatsgebonden. deze ontwikkeling wordt als 

ongewenst beschouwd en moet worden gekeerd. een ander motief voor de beleidswij-

ziging is de hoge werkeloosheid waarmee de stad te maken heeft. Begin jaren 80 was 

niet minder dan twintig procent van de amsterdamse beroepsbevolking werkloos.

de oplossing van deze problemen wordt gevonden door niet langer te kiezen voor een 

beleid van de uiteengelegde stad en stadsgewestvorming. Voortaan wordt gekozen 

voor de strategie van de ‘compacte stad’. de beleidsfilosofie van de compacte stad 

wordt gedefinieerd als “een sterke centrale stad binnen een compact stadsgewest” 

(Gemeente amsterdam, 1986a, p.15). de keuze voor de compacte stad wordt als realis-

tisch beschouwd omdat er enerzijds een hernieuwde waardering is voor het wonen en 

leven in de stad en er anderzijds ook voldoende ruimte in en bij de stad is voor verdere 

verstedelijking. ruimte wordt er gevonden door middel van verdichting en bebouwing 

van vrijgekomen voormalige industrie- en havengebieden. daarnaast kiest men voor 

uitbreiding van het bebouwde gebied van amsterdam. Ging men er tien jaar eerder 

nog vanuit dat amsterdam met de vierde lob (Zuidoost) zijn uiteindelijke vorm had 

gekregen, nu wordt er ingezet op verdere verstedelijking met behoud van de unieke 

ruimtelijke vorm van amsterdam door middel van een nieuwe vijfde stadslob (het 

huidige IJburg) en stadsuitbreiding in noord en West. Werkgelegenheid moet worden 

behouden in het centrum en daarnaast moeten er nevencentra tot ontwikkeling 
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worden gebracht langs de ringweg en de ringspoorbaan. Hoewel voorkomen moet 

worden dat er in de regio centra ontstaan met een even sterke positie als amsterdam, 

wordt er wel voor gekozen om naast het centrum van amsterdam nieuwe zakencentra 

tot ontwikkeling te brengen. In het structuurplan uit 1986 wordt er dus duidelijk 

afstand genomen van het idee dat regionale samenhang vanzelfsprekend, noodzake-

lijk of belangrijk zou zijn voor het functioneren van amsterdam. de voormalige 

groeikernen moeten namelijk los van amsterdam “een zelfstandige ontwikkelingsfase 

ingaan” (Gemeente amsterdam, 1986a, p. 12). amsterdam richt zich daarbij op het 

versterken van de werkgelegenheid voor de eigen bewoners, opdat de werkloosheid 

daalt en het forensisme vermindert. 

Ook op individueel niveau wordt mobiliteit als ongewenst beschouwd. Hierbij wordt 

trouwens het beleid van de stadsgewestvorming bekritiseerd omdat de ruimtelijke 

uiteengelegdheid van plekken, zoals in 1974 nog werd verwacht, niet is ontstaan. Het 

beleid van de gebundelde deconcentratie ging ten onrechte uit “van een grote actiera-

dius en een psychologische betrokkenheid op de stad” (Gemeente amsterdam, 1986b, p. 

101). de verwachting dat “steeds meer mensen en woonkernen op elkaar betrokken 

raken” is niet uitgekomen (ibid., p. 97). evenmin is een situatie ontstaan waarbij als 

gevolg van “een hiërarchie van kernen het voorzieningenniveau van de centrale kern 

zelf op een hoger niveau [zou] komen” (ibid., p. 97).

Kortom in het structuurplan ‘de stad centraal’ uit 1986 wordt het beleid gewijzigd om 

de positie van amsterdam veilig te stellen. de definiëring van de problemen die ten 

grondslag liggen aan het dalende draagvlak van het centraal gelegen amsterdam zijn 

hierbij niet volledig eenduidig. enerzijds heeft men spijt van de ontstane woonwerk-

discrepantie (te veel mobiliteit) anderzijds zijn de ex-amsterdammers minder mobiel 

en meer gehecht aan hun nieuwe woonplaats dan verwacht. Het verstedelijkingsmo-

del van de compacte stad moet bijdragen aan een sterk amsterdam. een belangrijk 

motief voor deze koerswijziging vormt de overtuiging dat mensen die in de stad 

wonen, meer stedelijke activiteiten ontplooien en daarom meer bijdragen aan stede-

lijke voorzieningen in de stad (Gemeente amsterdam, 1986b).

In 1992 komt er een nieuw structuurplan uit waarbij het ingezette beleid van de 

compacte stad krachtig wordt voortgezet. Problematisch is namelijk dat er nog steeds 

sprake is van “een voortgaande ruimtelijke uiteenlegging van functies” (Gemeente 

amsterdam, 1992a, p. 10). dit moet veranderen ook omwille van het bereiken van een 

omslag in de mobiliteitsontwikkeling. de mobiliteitsgroei wordt door deze ruimtelijke 

uiteengelegdheid evenals door individualiserings- en emancipatieprocessen bevor-

derd. een voortgaande ruimtelijke uiteengelegdheid van functies zou om die reden wel 

eens bedreigend kunnen zijn voor individuele ontwikkelingsmogelijkheden en emanci-

patieprocessen van groepen in de samenleving. de weerstanden die voor de noodzake-

lijke mobiliteit overwonnen dienen te worden, dreigen dan te groot te worden. 
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In vergelijking met het structuurplan van 1986 is er overigens meer aandacht voor het 

belang van de regio. er wordt erkend dat de stad groter is dan de gemeentegrens en dat 

als het om de economische en internationale positie van amsterdam gaat de regio van 

wezenlijk belang is. doel is dan ook “het benutten en in goede banen leiden van de 

complementaire functies in de regio amsterdam” (Gemeente amsterdam, 1992a, p. 7). 

Het belang van een goede bereikbaarheid is ook belangrijk omdat de ruimtelijke 

structuur van de regio steeds duidelijker een complementair karakter heeft. Hierdoor 

neemt “de uitwisseling van personen, bedrijven en activiteiten tussen amsterdam en 

zijn omgeving toe” (ibid., p. 12). Bovenal wordt het echter als de taak van de regio gezien 

om het functioneren van amsterdam te versterken. dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit 

dat de stad en in het bijzonder de binnenstad centraal wordt gesteld omdat wordt 

verondersteld dat “de stad de beste plaats is voor ontwikkelingen die economie en 

maatschappij in nieuwe banen moeten leiden” (ibid., p. 19). de regio en regionale 

samenwerking zijn er dus voornamelijk om de problemen van amsterdam aan te 

pakken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gegeven dat “een te sterke segregatie van 

de verschillende bevolkingsgroepen in de regio een bedreiging [kan] vormen voor het 

functioneren van amsterdam” (ibid., p. 49). er wordt om die reden, naast het voortzet-

ten van het compacte stadsbeleid, ook ingezet op het bevorderen van complementari-

teit. dit gebeurt in het belang van zowel de internationale concurrentiepositie als van 

de huidige inwoners.

de toenemende aandacht voor de regio en de erkenning van het belang van samen-

werking komt in het structuurplan van 1997 opnieuw naar voren. alleen al in de titel 

van het structuurplan ‘Open stad’ wordt duidelijk dat de relaties met de regio van 

groot belang zijn voor het functioneren van amsterdam. amsterdam wil open staan 

naar de regio zodat “amsterdam en de overige kernen elkaar aanvullen en versterken” 

(Gemeente amsterdam, 1997a, p. 8). de blijvende ruimtelijke scheiding van bevolkings-

groepen in de regio wordt als problematisch gezien. amsterdam wil zich om die reden 

inzetten om zowel voor starters als doorstromers aantrekkelijke woningen te bieden. 

Voor de internationale concurrentiepositie blijft naast de ontwikkeling van bijvoor-

beeld de Zuid-as een aantrekkelijke binnenstad van groot belang. Mede als gevolg van 

de opkomst van nevencentra binnen en buiten de gemeente amsterdam ontstaat er 

een situatie waarin “de binnenstad een minder centrale ligging dreigt te krijgen” 

(Gemeente amsterdam, 1997a, p. 19). de ontwikkeling van de IJ-oevers en mogelijk ook 

een IJ-railverbinding2 naar almere moet de centrale positie van het centrum van 

amsterdam ook voor de toekomst veilig stellen. In de nota worden ook de termen 

bereikbaarheidsprofiel en mobiliteitsprofiel geïntroduceerd. Beide termen slaan 

echter niet op de gebruiker (polycentrische stedelingen) maar hebben respectievelijk 

betrekking op de ligging van locaties en de mobiliteit die een bepaalde activiteit 

2	 De	zogenoemde	IJ-railverbinding	waarover	in	1997	werd	gesproken	kende	een	andere	route	dan	de	zogenaamde	IJmeerlijn	
waarover	in	2009	wordt	gesproken	in	de	Concept	Structuurvisie	Almere	2.0.	Het	eindpunt	van	de	IJ-railverbinding	was	
voorzien	bij	het	Centraal	Station	van	Amsterdam.
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oproept. Wel wordt er nadruk gelegd op het feit dat stedelijkheid concentratie behoeft 

om als kwaliteit door haar gebruikers te worden ervaren. “concentratie van recrea-

tieve activiteiten [...] versterkt de mogelijkheden om verschillende activiteiten met 

elkaar te combineren. deze mogelijkheden vormen een belangrijke kwaliteit van het 

stedelijke leven” (Gemeente amsterdam, 1997b, p. 156).

tot slot staat in dit structuurplan uit 1997 ook de middellange toekomst op de agenda. 

amsterdam heeft zich de afgelopen 10 jaar sterk ontwikkeld en staat er op tal van 

punten veel beter voor dan een decennium eerder. In dit structuurplan blijft het 

compacte stadbeleid uitgangspunt van beleid, maar er moet ook nagedacht gaan 

worden over het opvangen van ruimteclaims vanaf 2005. Het zal lastig zijn voldoende 

ruimte te vinden binnen het verstedelijkingsmodel van de compacte stad. Juist omdat 

midden jaren 90 reeds de lokale milieukwaliteit op tal van plekken in de stad te 

wensen overlaat, hierdoor ontstaat in toenemende mate een spanning tussen com-

pactheid en leefbaarheid. Om die reden zal in regionaal verband gesproken moeten 

gaan worden over de verdere verstedelijking van de amsterdamse regio. doelstelling 

zal daarbij zijn om “een grote verscheidenheid van stedelijke activiteiten binnen de 

amsterdamse regio” (Gemeente amsterdam, 1997a, p. 19) te waarborgen.

Hierbij moet worden aangetekend dat de gemeente amsterdam er op dat moment van 

uitging dat het structuurplan 1997 ‘Open Stad’ het laatste structuurplan voor amster-

dam zou zijn. Voortaan zouden structuurplannen onder de verantwoordelijkheid van 

de nog op te richten stadsprovincie vallen. Feitelijk is die stadsprovincie er uiteindelijk 

nooit gekomen, formeel is overigens het structuurplan ‘Open Stad’ niet door de 

amsterdamse gemeenteraad goedgekeurd maar door de regioraad. de formele 

bevoegdheid om structuurplannen vast te stellen voor het eigen grondgebied had 

amsterdam op dat moment namelijk reeds aan de regioraad overgedragen. na het 

vernietigende referendum in 1995 over de oprichting van de stadsprovincie is deze 

bestuurlijke hervorming teruggedraaid (lans, 2006).

 

In 2003 verscheen er dan ook weer een nieuw structuurplan voor de gemeente 

amsterdam. de titel van dit structuurplan is ‘Kiezen voor stedelijkheid’. deze titel is 

bewust gekozen omdat stedelijkheid de complementaire kwaliteit is waarmee 

amsterdam een aanvullende betekenis kan hebben voor de netwerkstad, waarvan zij 

onlosmakelijk een onderdeel is gaan vormen. In de nota krijgt de regio en regionale 

samenwerking, vanuit het besef dat amsterdam in toenemende mate onderdeel is van 

de netwerkstad, een prominente plek. Omdat de ontwikkeling in de richting van de 

netwerkstad onomkeerbaar is, wordt het concept van de netwerkstad de basis voor 

het verstedelijkingsbeleid. de strategie van de netwerkstad heeft als uitgangspunt dat 

“maatschappelijke samenhang zich onvermijdelijk steeds meer afspeelt op regionaal 

niveau” (Gemeente amsterdam, 2003b, p. 9). Het einde van de compacte stad als 

verstedelijkingsmodel betekent echter niet dat voor het grondgebied van amsterdam 

de ambitie van intensief en gemengd bouwen wordt losgelaten. Immers stedelijkheid 
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is de onderscheidende kwaliteit van amsterdam in deze netwerkstad. “amsterdam is 

veranderd van stad in het groen naar centrumstad van de netwerkstad” (Gemeente 

amsterdam, 2003a, p. 14). de doelstelling van amsterdam is het zijn van “een stad met 

een sterke positie en sterke relaties in het regionale netwerk” (Gemeente amsterdam, 

2003a, p. 3). de regio als geheel moet zich ontwikkelen en versterken, hiervoor moeten 

de verschillende kernen zich specialiseren en tegelijkertijd waarborgen gezamenlijk 

een complete netwerkstad te zijn. differentiatie van woonmilieus tussen plaatsen 

hoort hierbij, al wordt ook aangegeven dat de keuze om buiten amsterdam te bouwen, 

wordt ingegeven door het feit dat de kwantitatieve opgave te groot is om alles op het 

grondgebied van amsterdam te realiseren.

Mobiliteit wordt als kenmerkend voor de netwerkstad beschouwd, immers “niet alles 

gebeurt meer op een plek.” Mensen wonen in een netwerkstad op plek a, werken op 

plek B en recreëren op plek c; er wordt dan ook erkend dat er in toenemende mate 

kriskras verplaatsingen op het regionale niveau zijn. In de nota van toelichting staat 

“het ontstaan van stedelijke netwerken en netwerksteden stuwt de mobiliteit op 

doordat gebieden steeds meer ruimtelijk functioneel met elkaar vervlechten” (Ge-

meente amsterdam, 2003b, p. 27). desondanks wordt mobiliteit nog steeds als proble-

matisch gezien. Opvallend is hierbij wel dat het individuele probleem van reistijd niet 

langer de nadruk krijgt. er wordt zelfs erkend dat mobiliteit “een verworven goed en 

een maatschappelijk recht” is geworden (ibid., p. 38). Problematisch zijn de collectieve 

kosten die met mobiliteit samenhangen. nieuwe infrastructuur doorsnijdt immers het 

open landschap en (auto)mobiliteit leidt in stedelijke gebieden tot lokale overlast in de 

vorm van onder andere geluid en fijnstof. Met het bouwen van een groot aantal 

woningen binnen de gemeente amsterdam wordt dan ook een positieve bijdrage aan 

het verminderen van de (groei van) mobiliteit en het verbeteren van de woonwerkba-

lans beoogd.

Op dit moment is amsterdam bezig met het opstellen van de nieuwe structuurvisie. In 

de startnota staat “de gemeente amsterdam heeft de ambitie een impuls te geven aan 

de verdere ontwikkeling van de stad tot de kernstad van een metropoolregio. We doen 

dit samen met de regio die ook als ambitie heeft uitgesproken zich als Metropoolregio 

amsterdam te profileren” (Gemeente amsterdam, 2008a, p. 5). de nieuwe structuurvi-

sie moet medio 2010 worden vastgesteld. 

8.3	 	De	structuurvisies	van	Amstelveen,	Almere,	Haarlem,	
Haarlemmermeer	en	Purmerend

In de afgelopen decennia werden door (middelgrote) gemeenten slechts sporadisch 

toekomstvisies opgesteld. Zoals in de inleiding al is aangegeven, is het sinds het 

inwerking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening echter verplicht om 

ruimtelijke plannen te maken met een langere tijdshorizon en voor het gehele 

gemeentelijke grondgebied. Omdat deze plannen gericht zijn op toekomstige ontwik-
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kelingen is in een structuurvisie veelal een analyse opgenomen van de regionale 

positie van de gemeente en de plek die zij zichzelf voor de toekomst toewenst. In deze 

paragraaf zal voor dezelfde gemeenten als in hoofdstuk 7, de polycentrische stedeling 

in het vizier, een korte schets worden gegeven van de wijze waarop er in de lokale 

beleidsdocumenten aandacht is voor de polycentrische stedelijke regio en de polycen-

trische stedeling. achtereenvolgens komen de gemeenten amstelveen, almere, 

Haarlem, Haarlemmermeer en Purmerend aan bod. Zaanstad ontbreekt omdat deze 

gemeente geen recente ruimtelijke toekomstvisie heeft opgesteld. 

8.3.1	 	Amstelveen
In 2001 heeft de gemeente amstelveen een toekomstvisie uitgebracht. deze toekomst-

visie heet ‘amstelveen 2020+ Samen leven in de Vitale Stad.’ Uitgangspunt voor het 

beleid van de gemeente amstelveen is het onderdeel zijn van een regionale netwerk-

stad. Om die reden moeten ook lokale plannen in regionaal perspectief worden 

afgewogen en afgestemd. er wordt verwacht dat de vorming van een regionale 

netwerkstad zich zal voortzetten. amstelveen vertegenwoordigt zeker sinds de (her)

ontwikkeling van haar stadshart een belangrijke regionale winkelfunctie. de regionaal 

onderscheidende kwaliteit van dit winkelcentrum is de combinatie van hoogwaardig 

stedelijk winkelen in een gebied dat zowel per OV als auto (ruime parkeervoorzienin-

gen) uitstekend bereikbaar is. de bereikbaarheid is voor de complementaire functies 

van amstelveen in de polycentrische stedelijke regio dus cruciaal.

8.3.2	 	Almere
de gemeente almere staat na dertig jaar van onafgebroken sterke groei opnieuw voor 

een grote uitdaging. deze uitdaging wordt ‘schaalsprong almere’ genoemd. doelstel-

ling van deze schaalsprong is om in de komende twintig jaar zestigduizend nieuwe 

woningen te bouwen en ruimte te scheppen voor maar liefst honderdduizend arbeids-

plaatsen. Om deze ambities waar te kunnen maken is een betere ontsluiting van 

almere met de rest van de noordvleugel van groot belang. almere is via slechts een 

wegverbinding (Muiden) verbonden met amsterdam. deze wegverbinding is een groot 

knelpunt in het verkeer. almere heeft dan ook als eis gesteld om de schaalsprong te 

kunnen maken dat de bereikbaarheid van de gemeente substantieel moet verbeteren. 

Om deze claim kracht bij te zetten spreekt wethouder duivesteijn over het herstellen 

van de “amputatie” van almere’s infrastructuur. Hij doelt hiermee op het feit dat in de 

oorspronkelijke plannen almere ook via de in te polderen Markerwaard met amster-

dam zou zijn ontsloten. als gevolg van het feit dat de Markerwaard open water is 

gebleven mist almere dus een tweede wegontsluiting met amsterdam (Feddes & 

cramer, 2008).

Bij het realiseren van de Schaalsprong van almere wordt de betekenis van almere 

voor de regio verder versterkt. naast wonen wordt er immers ook in belangrijke mate 

ingezet op arbeidsplaatsen. Het belang van almere zal naar verwachting dan ook 

alleen maar verder toenemen. Op dit moment werkt almere aan het uitwerken van de 
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plannen in een structuurvisie. Het is afwachten hoe de afweging tussen een sterke 

gemeente met bijzondere complementaire functies voor de regio, versus verder 

groeien naar een zelfstandige, volwaardige of te wel ‘complete stad’ zal uitvallen. In de 

concept Structuurvisie lijkt almere de ambitie te hebben zich zowel te ontwikkelen 

tot een complete stad, als tegelijkertijd te erkennen dat zij onderdeel is van de metro-

poolregio. dit levert af en toe enigszins ambigue overwegingen op. Zo lezen we dat “de 

structuurvisie de relatie beschrijft tussen de stad en de metropoolregio. Maar in 

essentie wordt in de concept Structuurvisie de basis gelegd voor een samenleving met 

350.000 inwoners. Zij vormen de kracht van de stad” (Gemeente almere, 2009, p. 19). Bij 

deze ambitie past ook het doel de “Voorzieningen op het peil dat bij een stad van deze 

omvang hoort” te brengen (ibid., p.35). tegelijkertijd wordt erkend dat inwoners van de 

metropool gebruik maken “van het gehele scala aan voorzieningen – cultuur, sport, 

uitgaansleven, recreatie, banen – die de verschillende kernen van de metropool te 

bieden hebben” (ibid., p.38). de structuurvisie beoogt dan ook bij te dragen aan een 

ontwikkeling van almere dat “fysiek, economische en sociaal verankerd is in de 

omliggende omgeving” en tegelijkertijd wordt de aanleg van nieuwe bebouwing in het 

IJmeer beschouwd als een mogelijke “stepping stone naar de metropoolregio” (ibid., p. 

11). een belangrijke voorwaarde voor almere is een betere ontsluiting waardoor de 

gemeente onderdeel is van het metropolitane netwerk. “de IJmeerlijn verankert 

almere in dit netwerk, waardoor ruimtelijke, economische en sociale structuren 

letterlijk en figuurlijk met elkaar worden vervlochten” (ibid., p. 155).

de gemeente heeft de ambitie om de thema’s duurzaamheid en ecologie leidend te 

laten zijn bij de verdere verstedelijking van almere. Hiertoe zijn in 2008 ‘de almere 

Principles’ opgesteld (Feddes & cramer, 2008). Op basis van de zeven hierin geformu-

leerde principes is niets af te lezen over het beeld dat er bestaat over de wijze waarop 

de bewoners van almere in de toekomst hun ruimtelijke gedrag gaan vormgeven. 

Zoals vaak naar voren gekomen staat een hoge mobiliteit op gespannen voet met 

duurzaamheid. tegelijkertijd erkennen de almere Principles dat het van het grootste 

belang is om burgers te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun mogelijkheden. 

Over mobiliteit an sich wordt niets gezegd. Wel lijkt ook almere er veel waarde aan te 

hechten dat er meer mogelijkheden komen voor inwoners om in de eigen gemeente te 

werken. tegelijkertijd kan uit de nadruk die op een betere ontsluiting wordt gelegd de 

conclusie worden getrokken dat mobiliteit als een wezenlijk onderdeel van het 

ruimtelijke gedrag wordt beschouwd.

8.3.3	 	Haarlem
In 2005 heeft de gemeente Haarlem het structuurplan Haarlem 2020 gepresenteerd. 

dit vormde voor Haarlem het eerste structuurplan voor de gehele gemeente sinds 

1963. Haarlem kiest met dit structuurplan onomwonden voor samenwerking met de 

andere gemeenten in het stedelijk netwerk. deze keuze wordt gepresenteerd als het 

erkennen van een bestaande situatie. de patronen voor wonen, werken en voorzienin-

gen overstijgen op dit moment al geruime tijd het gemeentelijk grondgebied, maar ook 
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de eigen stadsgewestgrenzen. “Feitelijk is een stedelijk netwerk nu al realiteit” (Ge-

meente Haarlem, 2005, p. 3).

Bij deze samenwerking staat het bijdragen aan de complementariteit voorop. “niet 

alles hoeft in Haarlem. In toenemende mate wordt de regio een samenhangend geheel 

(stedelijk netwerk) waarbinnen alle steden en dorpen een specifieke rol vervullen. de 

regio kent en behoudt daarmee en grote diversiteit in sferen en functies” (Gemeente 

Haarlem, 2005, p. 2). Het netwerk kan versterkt worden door diversiteit toe te voegen. 

Haarlem kan op het regionale schaalniveau diversiteit toevoegen door zich te richten 

op de verdere ontwikkeling van haar eigen sterke punten, tegelijkertijd wordt daarmee 

op het lokale niveau de eigen identiteit versterkt.

8.3.4	 	Haarlemmermeer
de gemeente Haarlemmermeer heeft in de afgelopen jaren in vergelijking met de 

andere gemeenten relatief vaak een beleidsdocument opgesteld waarin een doorkijk 

voor de komende vijftien tot twintig jaar wordt gepresenteerd. de gemeente Haarlem-

mermeer is zich bewust van haar positie als onderdeel van een polycentrische 

stedelijke regio. In de beleidsstukken spreekt zij duidelijk uit dat zij zich niet uitslui-

tend wil specialiseren in haar complementaire kwaliteiten te weten (Schiphol gerela-

teerde) werkgelegenheid en een suburbaan en zelfs dorps woonmilieu. In de ‘toekomst-

visie Haarlemmermeer 2015’ is de ambitie geformuleerd om grootschalige, regionale 

voorzieningen naar de Haarlemmermeer te halen. deze voorzieningen zijn niet alleen 

bedoeld voor de inwoners van de Haarlemmermeer, maar moeten inwoners uit de hele 

regio trekken (Gemeente Haarlemmermeer, 1997). In de discussienota ‘toekomstvisie 

gemeente Haarlemmermeer’ (2003) lezen we dat ontzettend veel inwoners van de regio 

locaties in de gemeente Haarlemmermeer hebben opgenomen in hun dagelijkse leven, 

maar dat dit niet altijd leidt tot ‘een vanzelfsprekende band met de gemeente’. Het gaat 

hierbij met name om de groep inwoners die buiten de Haarlemmermeer werkt en de 

groep werkenden die buiten de Haarlemmermeer woont. “Voor beide groepen is de 

Haarlemmermeer belangrijk, maar op een uiteenlopende manier” (idem, p.5). de 

beperkte identificatie met en betrokkenheid bij de Haarlemmermeer wordt als risico 

beschouwd. Juist om die reden is men blij dat er tegenwoordig niet alleen een sterke 

oriëntatie bestaat van inwoners op voorzieningen en vrije tijdsmilieus buiten de eigen 

woongemeente, maar wordt tegelijkertijd waargenomen “dat in toenemende mate ‘de 

buren’ ook juist gebruik gaan maken van voorzieningen in de Haarlemmermeer.” 

de gemeente zoekt bij het realiseren van grootschalige regionale voorzieningen naar 

functies die iets toevoegen en waardoor de gemeente zich kan onderscheiden. ten 

aanzien van het winkelniveau wordt bijvoorbeeld aangegeven dat een realistisch en 

passend ambitieniveau moet worden nagestreefd. de gemeente biedt voldoende voor 

functioneel winkelen, maar heeft geen aantrekkelijke ‘fun shopping winkelcentra in 

de woonkernen.’ een aantrekkelijk fun shopping gebied is echter niet realistisch met 
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amsterdam, Haarlem, amstelveen en Schiphol Plaza in de regio. Op dit moment wordt 

er gewerkt aan een structuurvisie voor de gemeente Haarlemmermeer 2030. 

8.3.5	 	Purmerend
In 2006 is door de gemeente Purmerend de structuurvisie ‘van Groei naar Bloei’ 

vastgesteld. deze structuurvisie volgt formeel het structuurplan uit 1972 op. In 1972 

ging men er nog van uit dat Purmerend zou doorgroeien naar een stad van 100.000 

inwoners in 2000 en dat de Markerwaard zou worden aangelegd waardoor Purmerend 

ook naar het Oosten toe een belangrijke ontsluitingsroute zou krijgen. de Marker-

waard is echter nooit ingepolderd en Purmerend is minder verstedelijkt dan verwacht. 

In 2005 had Purmerend 77.000 inwoners. 

In de structuurvisie van Groei naar Bloei is de focus sterk gericht op de ontwikkeling 

en uitbouw van Purmerend tot een ‘complete’ stad. Purmerend geeft in dit structuur-

plan weinig betekenis aan de metropoolregio amsterdam. de gemeente wil zich juist 

richten op het zijn van de centrumstad van Waterland. daarnaast wil Purmerend de 

eigen bewoners meer bieden en daarmee deze bewoners sterker binden aan hun 

woongemeente. de keuze van bloei wordt vertaald in het kiezen van kwaliteit boven 

kwantiteit zodat de gemeente met de steden in de omgeving kan ‘concurreren’ 

(Gemeente Purmerend, 2006).

de oorspronkelijk stedenbouwkundige opzet van Purmerend, waarbij de betekenis 

van de gemeente vooral in het woondomein ligt, leidt er nu juist toe dat de voorzienin-

genstructuur onder druk komt te staan. Immers van oorsprong zijn de wijken van 

Purmerend zo gebouwd dat elke wijk haar eigen functionele wijkwinkelcentrum heeft. 

Hierdoor hoeven de bewoners van Purmerend weinig hun wijk uit en benutten zij 

slechts een klein deel van Purmerend. Het nadeel is echter dat de zwakke binding aan 

Purmerend versterkt wordt en dat al snel voorzieningen onder druk komen te staan 

op het moment dat mensen “minder georiënteerd lijken op hun directe woonomgeving 

en steeds meer efficiënt inkopen [doen] op plekken waar ze toch al langs komen” 

(Gemeente Purmerend, 2006, p. 6).

de keuze om zich te richten op kwaliteit en zodoende uit te groeien tot centrumstad 

van Waterland wordt ingegeven door twee ontwikkelingen dat is enerzijds het binden 

van de inwoners aan Purmerend en anderzijds het versterken van het draagvlak voor 

voorzieningen. Veel inwoners van Purmerend, ‘ex-amsterdammers’, zijn weinig gericht 

en gehecht aan Purmerend zelf. Zij hebben zich in Purmerend omwille van het wonen 

gevestigd en zijn dan ook vooral gericht op de woning en de directe woonomgeving 

maar minder op de rest van Purmerend. Voor werk, winkelen, cultuur en vertier 

blijven deze ‘ex-amsterdammers’ zich richten op amsterdam. Purmerend wil de 

groeiende groep (volwassen) kinderen van deze ‘ex-amsterdammers’ echter vasthou-

den en verbinden met Purmerend. Zij zijn namelijk in Purmerend opgegroeid en veel 

meer gehecht aan het wonen en leven in Purmerend (gemeente Purmerend, 2006). Om 
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de doelstelling waar te maken is het nodig de werkfunctie en het voorzieningenniveau 

te versterken opdat meer inwoners van Purmerend meer activiteiten (naast wonen) in 

de eigen gemeente gaan ondernemen. In de structuurvisie staat “Het is van groot 

belang dat een behoorlijk deel van de inwoners in onze eigen stad werkt, en dus ook 

daar boodschappen doet, sport, vrienden heeft en zich dus verbonden voelt met 

Purmerend” (Gemeente Purmerend, 2006, p. 8). de toekomstvisie van Purmerend is 

daarmee bovenal geïnspireerd op het gedachtegoed van de compacte stad. Het 

versterken van de binding van de bewoners met de eigen woongemeente is daarvoor 

essentieel. de kwetsbaarheid van Purmerend is namelijk het gevolg van het feit dat 

het een ‘goede gemiddelde stad is.’ Purmerend is hierdoor makkelijk inwisselbaar voor 

een andere plek. dit leidt tot de overweging dat juist de sterk toegenomen dagelijkse 

en residentiële mobiliteit het noodzakelijk maken dat mensen zich verbonden voelen 

met hun woongemeente Purmerend. 

8.4	 	Bestuurlijke	samenwerking	in	de	regio	Amsterdam

de positie van amsterdam en haar gerichtheid op samenwerking met de gemeenten in 

de regio verschilt per tijdsperiode. Het gaat hierbij zowel om de wijze van samenwer-

king als om het beeld van de functionele verhoudingen tussen amsterdam en de 

andere kernen. In de jaren 90 wordt getracht door middel van de oprichting van een 

zogenoemde stadsprovincie een nieuwe bestuurlijke ordening te organiseren. deze 

veranderingen mislukken, mede door het referendum tegen ‘de opheffing van amster-

dam’, jammerlijk. Maar ook los van de vernietigende uitslag van het referendum lijkt 

institutionele samenwerking op het regionale schaalniveau in die tijd moeilijk 

voorstelbaar. In 1993 was de mening op het amsterdamse stadhuis erg negatief zoals 

blijkt uit het volgende citaat uit het parool: “de randgemeenten gedragen zich echter 

niet coöperatief, maar parasitair” (Geciteerd in Bovenberg et al., 1994). en in 1989 

noemde een amstelveense wethouder spreken met amsterdam over (regionale) 

samenwerking slechts ‘tijdsverspilling’ (Bovenberg et al., 1994). Salet en Moolenaar 

(2003) geven aan dat het niet alleen de arrogantie van amsterdam is geweest die 

nieuwe vormen van regionale samenwerking of de vorming van een regiobestuur 

heeft tegengehouden destijds. Begin jaren 90 zijn de verschillen tussen de stad en het 

welvarende ommeland vermoedelijk te groot. 

terugkijkend op de positie die amsterdam innam kunnen we de volgende fasen 

onderscheiden. tot begin jaren 80 was amsterdam vooral op zichzelf gericht en zag de 

‘overloopgemeenten’ als functionele gebieden voor amsterdam. Op het moment dat de 

stad in verval raakt, eist amsterdam als het ware ‘solidariteit’ van de omliggende 

kernen om de moederstad te helpen. nadat amsterdam in de jaren 90 met vallen en 

opstaan welvaart heeft gewonnen, lukt het beter om vanuit een gelijkwaardige positie 

tot samenwerking te komen. de institutionele samenwerking en verbondenheid 

krijgen een belangrijke impuls van de zogenoemde noordvleugelconferenties. Op deze 

conferenties worden door bestuurders uit de amsterdamse regio afspraken gemaakt 
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over de toekomst. Mede door de organisatie van de noordvleugelconferenties zijn er 

nieuwe vormen van governance ontstaan, waarbij ‘formele bevoegdheden opzij zijn 

gezet en plaats hebben gemaakt voor regionale samenwerking’ (Hanou, 2008). de 

verschillende noordvleugelconferenties kunnen dan ook als succes worden be-

schouwd. de samenwerking heeft geresulteerd in een gemeenschappelijke inzet voor 

en gezamenlijke visie op de verdere ontwikkeling van de regio. In het visiedocument 

Metropoolregio amsterdam lezen we dan ook “de noordvleugel is een polycentrische 

stedelijke regio – ook wel aangeduid met de term netwerkstad” (regiogroep noord-

vleugel 2040, 2008, p. 28). Wel is de doelstelling om in de komende jaren de verbindin-

gen nog sterker te maken en het geheel meer en meer als een ‘volwaardige metropool’ 

te laten functioneren. Mobiliteit en het verbeteren van de bereikbaarheid worden 

daarbij als grote uitdagingen beschouwd. In een planstudie naar de verbetering van 

bereikbaarheid per OV in de metropoolregio amsterdam wordt de ambitie uitgespro-

ken omdat “de metropool niet alleen [ontstaat] door andere ruimtelijke en economi-

sche omstandigheden, maar ook door nieuwe doelgroepen met nieuwe leefstijlen en 

andere verplaatsingspatronen” (Stadsregio amsterdam, 2007, p. 3).

Ondanks dat er in een groot aantal documenten een gezamenlijke visie op de verdere 

ontwikkeling van de noordvleugel wordt uitgesproken lijkt een kanttekening toch te 

zijn dat in verschillende recente documenten amsterdam weer enigszins afstand lijkt 

te nemen van de gedachte onderdeel te vormen van een polycentrische stedelijke regio, 

waarbij complementariteit tussen de kernen de belangrijkste verbindende schakel is. 

In verschillende documenten noemt amsterdam zichzelf bovenal ‘de kern van de 

metropoolregio’. In de woonnota van de gemeente amsterdam (2008b) wordt deze 

omslag beschreven als “de afgelopen jaren hebben we de amsterdamse regio vooral 

beschouwd als policentrische netwerkstad, een veld met knooppunten, zonder 

hiërarchie. amsterdam zou daar één van de punten in het veld zijn. Maar in de 

amsterdamse regio, de noordvleugel, is er wel degelijk hiërarchie in het netwerk. 

amsterdam is daarin het middelpunt, en dat is niet per se een keuze, maar een 

ontwikkeling” (p. 33). In deze veranderde visie klinkt door dat amsterdam de andere 

kernen in de regio niet bovenal als complementair beschouwt, maar eerder als 

facilitair. de overige kernen zijn van betekenis in de metropoolregio voor zover zij het 

functioneren van amsterdam ondersteunen. de gedachte dat zij, gezamenlijk, de 

kracht van de regio versterken door onderling verschillend te zijn, verdwijnt hierdoor 

naar de achtergrond. er lijkt dus in het beleid nog onvoldoende sprake te zijn van een 

echte omslag. nergens wordt trouwens ingegaan op de vraag of de opkomst van een 

groep zeer mobiele bewoners die veel verschillende plekken gebruiken als positief of 

negatief moet worden beschouwd. In die zin is de polycentrische stedeling bij beleid-

smakers vermoedelijk nog onvoldoende in beeld. 
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8.5	 	Conclusie

Het huidige verstedelijkingsmodel van de netwerkstad is een antwoord op het 

gevoerde overloopbeleid van de uiteengelegde stad wat leidde tot leegloop en achter-

uitgang van de stad amsterdam en op het compacte stadbeleid wat leidde tot (te) grote 

ruimtedruk aan het eind van de jaren negentig voor het stedelijke gebied. Opvallend is 

dat ten tijde van de stadsgewestvorming (gebundelde deconcentratie) in het belang 

van amsterdam de actieradius en gehechtheid van mensen aan amsterdam werden 

overschat. terwijl men later ten tijde van de sturingsfilosofie van de compacte stad, de 

actieradius in het belang van amsterdam onterecht heeft onderschat. Maar ook in 

2003 gaat men er vanuit dat het bouwen van woningen in amsterdam de regionale 

(auto)mobiliteit vermindert. de amsterdammer gebruikt namelijk minder de auto dan 

de bewoner van de regio als geheel. Maar waarom is het niet bovenal waarschijnlijker 

dat de amsterdammer in toenemende mate een even grote mobiliteitsbehoefte en 

gedrag zal vertonen als de bewoner in de regio? de aanname wordt traditioneel 

ingevuld, namelijk mobiliteit is het gevolg van (ongewenste) woonwerkdiscrepantie. In 

dit onderzoek wordt mobiliteit echter bovenal beschouwd als het middel om als 

individu van de mogelijkheden van de polycentrische stedelijke regio te profiteren. 

een polycentrische stedeling wil de complementaire kwaliteiten van verschillende 

kernen benutten en zal een uiteengelegd palet van plekken gebruiken in het dagelijkse 

leven. de mobiliteit die daarbij hoort is voor hem of haar daarbij geen wezenlijk 

bezwaar.

Voor een sterke polycentrische stedelijke regio lijkt de idee dat complementariteit als 

kracht moet worden gezien en niet als een bedreiging moet worden beschouwd, van 

groot belang. de visie zoals neergelegd in het bestuursdocument Metropoolregio 2040 

lijkt hier naadloos bij aan te sluiten. In dit visiedocument staat centraal dat de kracht 

van de amsterdamse metropoolregio ligt in haar geheel en niet in de individuele 

gemeenten afzonderlijk. Vanzelfsprekend blijft het afwachten op welke wijze lokaal 

bestuur gaat handelen op het moment dat het regionale, lange termijn belang conflic-

teert met het lokale, korte termijn belang (Janssen-Jansen, 2009). almere, amstelveen 

en Haarlem lijken in hun plannen het beste oog te hebben voor de combinatie van 

complemententariteit en goede bereikbaarheid. dit kan dan ook als een erkenning 

worden beschouwd van de wensen van de polycentrische stedeling. 

nergens wordt in beleid duidelijk of het begrip stedelijkheid of stedeling een ander 

soort invulling behoeft in de huidige polycentrische stedelijke regio. Zijn er nieuwe of 

veranderende eisen vergeleken met de situatie in de oude stad? een belangrijke 

motivatie voor de koerswijziging van uitgelegde stad naar compacte stad in 1986 was 

dat een echte stedeling in de stad woont. Ook in 1992 als het beleid van de compacte 

stad met kracht wordt voortgezet, gaat men er vanuit dat de stad de beste plek is om 

nieuwe ontwikkelingen een kans te bieden. de uiteengelegdheid van plekken zou dan 

ook, zo is lange tijd de vrees, de ontplooiingsmogelijkheden van individuen beperken. 
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In het huidige beleid lijkt mobiliteit meer en beter geaccepteerd als inherent onderdeel 

van de wijze waarop inwoners van een polycentrische stedelijke regio hun dagelijkse 

leven organiseren. desondanks valt op dat in een groot aantal plannen en gemeente-

lijke structuurvisies het verbeteren van de woonwerkbalans doelstelling van beleid is. 

de vraag kan echter gesteld worden, los van het feit of het een realistische doelstelling 

is, of het gewenst is om dit na te streven. Feitelijk kan het spreken over woonwerkdis-

crepantie binnen een netwerkstad zelfs als een contradictie worden beschouwd. 

Immers die netwerkstad bestaat bij de gratie van de netwerken. 
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hoofdstuk 9: concLusies en aanBeVeLingen

9.1	 	Groeiend	aandeel	polycentrische	stedelingen

In dit onderzoek stond de betekenis van het wonen in een polycentrische stedelijke 

regio vanuit het perspectief van de bewoner centraal. de probleemstelling luidde: Is 

het aandeel bewoners in de regio amsterdam dat een divers palet van plekken bezoekt 

– de polycentrische stedelingen –toegenomen en in hoeverre kan deze verandering 

verklaard worden door compositionele veranderingen in de bevolking? 

de regio amsterdam, de onderzoekscase, is de afgelopen decennia veranderd van een 

autonome stad, via een monocentrische stedelijke regio naar een polycentrische 

stedelijke regio. Sinds kort wordt door beleidsmakers het onderzoeksgebied aangeduid 

als ‘metropoolregio amsterdam.’ In deze studie stond de vraag centraal of deze 

ruimtelijke veranderingen ook hebben geleid tot een nieuw type stedeling. Het begrip 

polycentrische stedeling is daarbij analytisch gebruikt, dat wil zeggen dat is nagegaan 

in welke mate veranderingen in het ruimtelijke gedrag van bewoners in de regio 

amsterdam overeenkomen met wat op basis van theorieën over een polycentrische 

stedelijke regio wordt verwacht. 

dit onderzoek naar de opkomst van de polycentrische stedeling voegt belangrijke 

elementen toe aan de theorievorming over het functioneren van een polycentrische 

stedelijke regio. de polycentrische stedelijke regio wordt gekenmerkt door een 

combinatie van veelzijdigheid, spreiding en mix van stedelijke activiteiten over 

meerdere kernen. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de dynamiek en er 

gesproken wordt over toegenomen kriskrasrelaties tussen de kernen is er tot dusverre 

weinig aandacht geweest voor de vraag of individuen daadwerkelijk meer locaties in 

de regio zijn gaan gebruiken. dit onderzoek voegt op drie punten kennis toe aan 

bestaand onderzoek over polycentrische stedelijke regio’s. In de eerste plaats is dit 

onderzoek primair gericht op het veranderende ruimtelijke gedrag van individuen, en 

dus niet op een verschuiving in de verkeersstromen op geaggregeerd niveau. In de 

tweede plaats heeft dit onderzoek een longitudinale opzet waardoor het mogelijk is 

ontwikkelingen door de tijd te beschrijven. In de derde plaats tracht dit onderzoek de 

opkomst van de polycentrische stedeling te verklaren aan de hand van compositionele 

veranderingen in de bevolking. Op die manier kan ook worden nagegaan in hoeverre 

de veranderingen het gevolg zijn van sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke verande-

ringen. door de opkomst van de polycentrische stedeling mede te verklaren aan de 

hand van de sociaal-economische en sociaal-demografische achtergrond van mensen, 

krijgen we tevens een goed beeld van ‘wie de polycentrische stedeling is.’

Het antwoord op de vraag of het aandeel polycentrische stedelingen in de regio 

amsterdam is toegenomen is onmiskenbaar bevestigend. Op basis van een groot 

aantal analyses kan de conclusie worden getrokken dat het aandeel polycentrische 
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stedelingen is toegenomen. In de afgelopen twee decennia is de omvang van het 

aandeel polycentrische stedelingen in de amsterdamse regio ongeveer verdubbeld. 

Kenmerkend voor deze zogenoemde polycentrische stedeling is dat hij of zij in het 

eigen leven uitvoerig gebruik maakt van de polycentrische stedelijke regio. een 

polycentrische stedeling maakt niet alleen gebruik van zijn of haar woonplaats maar 

benut in het dagelijkse leven een aantal verschillende plekken voor verschillende 

activiteiten in de regio. door deze ruimtelijke uiteengelegdheid van het palet van 

plekken benut hij of zij de complementariteit van de stedelijke functies die verschil-

lende kernen in een polycentrische stedelijke regio met elkaar verbinden. 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de belangrijkste bevindingen uit het 

onderzoek weergegeven. Vervolgens wordt er op het uitgevoerde onderzoek gereflec-

teerd en worden er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek naar de ontwikkelin-

gen in polycentrische stedelijke regio’s. Het hoofdstuk sluit af met een aantal aanbeve-

lingen voor het te voeren verstedelijkingsbeleid. 

9.2	 	De	polycentrische	stedeling	in	beeld

Op basis van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de polycentri-

sche stedeling werkelijk in opkomst is. Op basis van analyse van de data uit het 

tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal cultureel Planbureau vinden we de bevesti-

ging dat bewoners in toenemende mate in het dagelijkse leven plekken buiten de eigen 

woonplaats benutten (zie hoofdstuk 5). de tijd buitenshuis wordt steeds meer ook 

buiten de eigen woonplaats doorgebracht. Zowel voor werk als voor niet-werk 

gerelateerde activiteiten verlaten mensen steeds vaker de eigen woonplaats. Sinds 

eind jaren tachtig wordt meer dan de helft van de buitenshuis bestede tijd buiten de 

eigen woonplaats doorgebracht. Op basis van het tijdsbestedingsonderzoek kan tevens 

geconcludeerd worden dat er een sterke overlap bestaat tussen verschillende ruimte-

lijke variabelen. Zo brengen respondenten die aangeven niet-dagelijkse boodschappen 

veelal elders te doen ook in de onderzoeksweek meer tijd buiten de woonplaats door. 

Of de toename van het aantal uren per week dat mensen buiten de woonplaats 

doorbrengen, leidt tot het opnemen van een groter aantal activiteitenplaatsen is, 

hoewel waarschijnlijk, niet met het tijdsbestedingsonderzoek vast te stellen. In dit 

onderzoek van het Sociaal en cultureel Planbureau is namelijk slechts een driedeling 

tussen thuis, in de woonplaats en buiten de woonplaats aan respondenten voorgelegd.

de analyses op basis van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (sinds 2004 Mobiliteits-

onderzoek nederland) laten op het eerste gezicht slechts beperkte verschuivingen zien 

(zie hoofdstuk 6). Met behulp van dit databestand is onderzocht of het aandeel 

mensen dat op de onderzoeksdag plekken buiten de eigen woongemeente heeft 

bezocht, is veranderd. de groep die ten minste één plek buiten de eigen woongemeente 

heeft bezocht wordt als regiogebruiker beschouwd. de toename van het aandeel 

regiogebruikers tussen 1987 en 2007 is gering. In 1987, in de nadagen van de monocen-
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trische stedelijke regio, was immers niet minder dan een derde van de respondenten 

reeds een regiogebruiker. de afbakening van de amsterdamse regio is goed, want het 

overgrote deel van de intergemeentelijke verplaatsingen vindt plaats binnen de 

regionale afbakening. Inwoners van de regio amsterdam gedragen zich ten opzicht 

van de rest van nederland vaker als een regiogebruiker. er zijn daarnaast verschuivin-

gen in wie er als regiogebruiker kan worden geclassificeerd. de inwoners van de 

gemeente amsterdam zijn vaker dan in het verleden regiogebruiker. dit duidt op de 

opkomst van de polycentrische stedelijke regio. een tweede opvallende verschuiving is 

dat voor mensen die in de regio amsterdam wonen andere plekken dan amsterdam als 

bestemming belangrijker zijn geworden.

Om daadwerkelijk inzicht te krijgen in de vraag of er in toenemende mate groepen 

bewoners zijn die meerdere verschillende kernen in hun palet van plekken opnemen, 

is gebruik gemaakt van door verschillende gemeenten uitgevoerde (omnibus)enquêtes 

(zie hoofdstuk 7). Op basis van deze enquêtes kunnen bewoners worden geclassificeerd 

op basis van winkelgedrag en werkplek. Opvallend is dat de invloed van sociaal-demo-

grafische achtergrondvariabelen op de kans dat een respondent te typeren is als 

polycentrische stedeling, redelijk stabiel is in de loop van de tijd. Ouderen, laagopgelei-

den en vrouwen zijn minder vaak een polycentrische stedeling. de verschillen naar 

leeftijd en geslacht zijn licht afgenomen en de verschillen naar opleidingsniveau zijn 

toegenomen. de toename van het aandeel polycentrische stedelingen kan deels, maar 

niet volledig verklaard worden uit compositionele veranderingen in de bevolking. In 

de loop van de tijd is de kans dat mensen zich gedragen als polycentrische stedeling, 

ongeacht hun sociaal-demografische of sociaal-economische positie, toegenomen. 

een verdere groei van het aandeel polycentrische stedelingen kan worden verwacht. 

dit wordt versterkt door compositionele effecten; een stijgend opleidingsniveau en 

een toenemende arbeidsparticipatie stimuleren een ruimtelijk uiteengelegd palet van 

plekken. dit betekent dat voor de toekomst rekening moet worden gehouden met een 

verdere groei van de mobiliteit. daarnaast is in absolute zin de bevolkingsomvang van 

de regio toegenomen en neemt in absolute zin het aantal polycentrische stedelingen 

dus nog veel sterker toe. deze absolute toename van het aantal polycentrische 

stedelingen is naast de relatieve toename van groot belang voor de behoefte aan 

vervoerscapaciteit over de weg en via het openbaar vervoer. 

Kortom de groei van het aandeel polycentrische stedelingen wordt niet uitsluitend 

veroorzaakt door compositionele veranderingen, maar ook door ruimtelijke en 

sociaal-maatschappelijke (leefstijl) veranderingen. Juist omdat polycentrische 

stedelingen veelal een sterke sociaal-maatschappelijke positie hebben en dientenge-

volge een grote mate van keuzevrijheid hebben in de wijze waarop zij hun leven 

organiseren, roept dit de vraag op waarom een uiteengelegd palet van plekken voor 

hen aantrekkelijk is. Op basis van de tijd-ruimte theorie van Hägerstrand (1970) weten 

we dat iedereen wordt geconfronteerd met drie soorten beperkingen bij het samen-
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stellen van zijn of haar palet van plekken. Met zijn ruimtelijke gedrag geeft de 

hedendaagse polycentrische stedeling uitdrukking aan de wijze waarop hij of zij, 

gezien deze beperkingen, het dagelijkse leven organiseert. tot op grote hoogte is de 

zogenoemde ‘capability constraint’ door middel van automobiliteit overwonnen. Het 

begrip capability constraint verwijst namelijk naar de maximale afstand die mensen 

binnen een bepaalde periode kunnen overbruggen. Met de auto zijn alle plekken 

binnen de polycentrische stedelijke regio binnen handbereik gekomen. Het gegeven 

dat polycentrische stedelingen deze mobiliteitsmogelijkheden daadwerkelijk inzetten, 

neemt niet weg dat mobiliteit nog steeds een claim legt op zowel het tijd- als het 

financiële budget van individuen. Mogelijk wordt dit budget geïnvesteerd om de 

zogenoemde ‘coupling constraints’ te niet te doen. coupling constraints hebben 

betrekking op de beperkingen, in het vrij invullen van het eigen activiteitenpatroon, 

als gevolg van de noodzaak het eigen activiteitenpatroon af te stemmen met dat van 

anderen. Zeker in de amsterdamse polycentrische stedelijke regio is het over het 

algemeen niet noodzakelijk een divers palet van plekken te benutten. Maar indien we 

ervan uitgaan dat het, zoals van Poelgeest (2008) stelt, kenmerkend is voor de heden-

daagse burger dat hij of zij zich niet in een keurslijf laat dwingen, maar zelf wil bepalen 

wat en wanneer hij of zij wil doen, dan gebeurt dat bij voorkeur onafhankelijk van 

anderen of zonder de eigen agenda te hoeven afstemmen op collectieve arrangemen-

ten; de leefstijl van de polycentrische stedeling is immers bij uitstek geïndividuali-

seerd. Met andere woorden, mobiliteit wordt mogelijk niet uitsluitend ingegeven door 

complementaire voorzieningen in de verschillende centra maar ook doordat een 

activiteit op een bepaald moment op de ene plek en op een ander moment op een 

andere plek mogelijk is. de mobiliteit wordt in dat geval bovenal ingezet voor het 

vergroten van de flexibiliteit in het dagelijkse leven. Kennis hierover is mede onder 

invloed van de opkomst van internet sterk toegenomen (zie ook Schwanen, dijst & 

Kwan, 2008). de hypothese kan dan ook geformuleerd worden dat voor de polycentri-

sche stedeling de tijdsinvestering in een activiteitenpatroon met een uiteengelegd 

palet van plekken wordt gerechtvaardigd door de extra vrijheid van de eigen tijdsin-

vulling. als een bepaalde voorziening op het gewenste moment niet op de nabij 

gelegen locatie beschikbaar is, maar wel op een verder weggelegen locatie, dan is op 

basis van mijn bevindingen te verwachten dat een polycentrische stedeling zal kiezen 

voor een op grotere afstand gelegen locatie voor het uitvoeren van de activiteit, maar 

wel op het gewenste tijdstip. nader onderzoek is nodig om deze hypothese verder te 

toetsen en om ook meer zicht te krijgen in hoe de polycentrische stedeling zal reageren 

op mogelijke nieuwe ‘authority constraints.’ Het begrip authority constraint verwijst 

naar van buiten af (de overheid) opgelegde beperkingen in de invulling van het 

dagelijkse activiteitenpatroon. de overheid heeft als beleidsdoelstelling de 

mobiliteit(sgroei) te verminderen en de mogelijke invoering van rekeningrijden kan 

dan als een nieuwe authority constraint worden beschouwd. de effectiviteit van deze 

maatregel is afhankelijk van de mate waarin mensen het als een constraint zullen 

ervaren. de tijd-ruimte benadering van Hägerstrand is dan ook onverminderd 

bruikbaar voor de analyse van het functioneren van verschillende groepen in de 
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polycentrische stedelijke regio. Het analyseniveau van de tijd-ruimtepaden zal daarbij 

op het regionale schaalniveau moeten plaatsvinden.

9.3	 	Niet	iedereen	is	een	polycentrische	stedeling

Ondanks de sterke toename van het aandeel polycentrische stedelingen moeten we 

ook vaststellen dat grote groepen bewoners niet zo mobiel zijn. de constatering van 

Van engelsdorp Gastelaars (1980) dat niet elke stadsbewoner een stedeling is, lijkt 

tegenwoordig ook voor de regio op te gaan. Het is niet zo dat alle regiobewoners als 

polycentrische stedelingen te beschouwen zijn. Het is mogelijk dat juist groepen met 

een beperkte actieradius nadeel ondervinden van de ontwikkeling in de richting van 

een polycentrische stedelijke regio. dit geldt bovenal indien als gevolg van deze 

ontwikkeling er een ruimtelijke inrichting ontstaat die wordt gekenmerkt door 

grootschalige polycentrisch georganiseerde activiteitenplaatsen en die daardoor zorgt 

voor het uitdunnen van het aantal activiteitenplaatsen. In de nederlandse context is 

deze ontwikkeling vooralsnog beperkt geweest. Het aandeel zogenoemde ‘weidewin-

kels’ is als gevolg van restrictief beleid nog altijd bijzonder klein. Vermoedelijk zal het 

overgrote deel van de niet-polycentrische stedelingen dan ook bewust kiezen voor het 

organiseren van het leven in compacte setting. dit zijn deels juist bewoners van 

amsterdam, voor wie de stad zo aantrekkelijk is omdat het een metropool is waar alles 

op (bak)fietsafstand te bereiken is. dat neemt niet weg dat voor een deel van de 

niet-polycentrische stedelingen de beperkte mobiliteit kan leiden tot een sociaal-ruim-

telijk isolement en sociaal-economische achterstand, en een kwetsbare maatschappe-

lijke positie. Mobiliteit heeft namelijk een belangrijke functie voor polycentrische 

stedelingen. door middel van mobiliteit zijn mensen in staat hun eigen palet van 

plekken binnen de polycentrische stedelijke regio samen te stellen. door middel van 

een grote mobiliteit kan de polycentrische stedeling zijn eigen dagelijkse leven 

vormgeven en heeft hij of zij een grote mate van onafhankelijkheid. Bij het slecht of 

verslechterende functioneren van een plek of het veranderen van de wensen of 

behoeften zal hij of zij ervoor kiezen een andere activiteitenplaats in het palet van 

plekken op te nemen. de groepen die zijn aangewezen op een meer lokaal activiteiten-

patroon, zijn kwetsbaar. Zij worden veel meer geraakt door ruimtelijke verandering, 

omdat zij vanwege een beperkte actieradius minder goed in staat zijn de routines in 

het dagelijkse leven aan te passen. dit maakt duidelijk dat de sociale consequenties 

van beleid gericht op de reductie van mobiliteit aanzienlijk kunnen zijn. Schaalvergro-

ting in combinatie met een restrictief mobiliteitsbeleid kan sociaal-ruimtelijk isole-

ment in de hand werken.

9.4	 	Identificatie	met	de	leefomgeving	en	bestuurlijke	ordening

de opkomst van de polycentrische stedeling betekent dat er een grote diversiteit is 

ontstaan in de wijze waarop de regio wordt benut. Mensen geven met hun eigen palet 

van plekken vorm aan hun leven. Iedereen creëert door middel van zijn eigen palet van 
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plekken als het ware zijn eigen stedelijke regio. Het gevolg is dat het ruimtelijk gedrag 

van bewoners individueel is geworden en minder vaak overlapt met dat van andere 

bewoners van de stedelijke regio (zie ook Burgers, 2002). Kenmerkend voor het leven in 

een polycentrische stedelijke regio ten opzichte van de monocentrische stedelijke regio 

is niet zozeer de toegenomen maximale afstand tussen activiteitenplaatsen als wel een 

toegenomen uiteengelegdheid van activiteitenplaatsen. een verschuiving van een 

meer holistische ruimtebeleving, waarbij binnen een relatief klein gebied tal van 

activiteiten werden ontplooid en een divers aantal voorzieningen benut, naar een 

specifiek locatiegebruik op diverse plekken is hiervoor kenmerkend. deze verschui-

ving heeft geleid tot een toenemende ‘discontinuïteit van ruimte’ (Salet & Molenaar, 

2003). Polycentrische stedelingen maken gebruik van hun individuele palet van 

plekken omwille van het eigen belang. de polycentrische stedeling kan tot op zekere 

hoogte ook als een opportunistische gebruiker van het stedelijk gebied worden 

beschouwd. de verantwoordelijkheid voor het functioneren van plekken lijkt buiten 

zijn invloed te liggen. In ieder geval vanuit het perspectief van de polycentrische 

stedeling biedt dit diverse palet van plekken en de relatief ongebonden leefwijze 

bovenal de mogelijkheid invulling te geven aan het eigen leven.

een keerzijde van de opkomst van de polycentrische stedeling is een verminderde 

verbondenheid met de eigen woongemeente. Op basis van analyses van verschillende 

lokale omnibusenquêtes kan geconcludeerd worden dat mensen die een uiteengelegd 

palet van plekken gebruiken en dus geregeld en voor tal van activiteiten de eigen 

woonplaats verlaten, een minder sterke binding hebben met de eigen woonplaats. er 

zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat de groep van polycentrische stedelingen 

deze minder sterke binding zelf als nadelig of problematisch ervaart. de uitkomsten 

uit enkele lokale omnibusenquêtes wekken wel de suggestie dat juist groepen die een 

lokale oriëntatie hebben zich steeds meer vervreemd voelen van hun directe woonom-

geving. Juist deze groepen die een beperkt aantal plekken in het dagelijkse leven 

gebruiken, lijken een vermindering van de sociale cohesie en een afnemende verbon-

denheid met hun leefomgeving te ervaren. de opkomst van een groeiende groep 

polycentrische stedelingen zorgt er mogelijk voor dat het steeds lastiger is invulling te 

geven aan een tijd-ruimtepatroon waarbinnen men ook op verschillende plekken 

dezelfde ‘vertrouwde gezichten’ tegenkomt. de opkomst van de polycentrische 

stedeling versterkt mogelijk de breed gedragen stelling dat de samenleving als geheel 

stedelijk is geworden en dat de verschillen naar woongemeente zijn afgenomen, maar 

dit neemt niet weg dat het ook kan betekenen dat een deel van de samenleving in 

toenemende mate een gemeenschappelijk en gedeeld territorium of habitat mist. Het 

belang van het lokale is verminderd en dit betekent dat sociale cohesie is verminderd 

of op zijn minst veel minder met de woomongeving is verankerd. dit vraagt om 

nieuwe theoretische concepten ten aanzien van de betekenis van buurten, sociale 

cohesie en sociale binding in polycentrische stedelijke regio’s. de opkomst van de 

polycentrische stedeling versterkt bij lokaal georiënteerden vermoedelijk de angst om 

de grip op het eigen leven te verliezen. 
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Het gegeven dat de regio divers wordt gebruikt en dat het gebruikte palet van plekken 

individueel is geworden, heeft dus invloed op de wijze waarop mensen en plekken 

(sociale) samenhang vertonen. de effecten die deze ontwikkeling heeft voor mensen 

die weinig mobiel zijn, verdient verder onderzoek. dit dient een belangrijk aandachts-

punt in lokaal sociaal beleid te zijn. te meer daar een van de doelstellingen van het 

(stedelijk vernieuwings)beleid het versterken van sociale samenhang is en een 

vermindering van sociaal ruimtelijk isolement. een belangrijke vraag is op welk 

schaalniveau dit dan moet gebeuren en welke middelen hiervoor het meest kansrijk 

zijn. Beck (1992) stelt dat de grootste verschuiving in de hedendaagse Westerse 

samenleving is dat het niet meer over de verdeling van de ‘goods’ maar over de 

verdeling van de ‘bads’ gaat. deze gedachte is te verknopen met de ontwikkelingen in 

het ruimtelijk gedrag van de polycentrische stedeling. de plekken waar de zogenoem-

de bads zich bevinden worden niet door de polycentrische stedeling gebruikt, de bads 

blijven hierdoor als het ware lokaal en spelen op het schaalniveau van de regio 

hoegenaamd geen rol. In deze context kan ook gesproken worden over vermijdingsmo-

biliteit (duyvendak, 1997). de polycentrische stedeling kiest met zijn hoge mobiliteit 

voor het in vrijheid invullen van het eigen leven, maar vermijdt als het ware ook de 

bads. alleen met de aantrekkelijke plekken ontstaan er voor de polycentrische 

stedeling nieuwe vormen van regionale binding. Hierbij dient te worden aangetekend 

dat binding op verschillende manieren tot stand kan komen. Van der land (1998) stelt 

dat binding met plekken tot stand kan komen door wonen, door participatie en tot slot 

door consumptie. Binding door middel van consumptie is voor de polycentrische 

stedeling een belangrijke vorm van binding. de vrijheid waarmee de (middenklasse) 

polycentrische stedeling zijn of haar palet van plekken uitkiest geeft veel mogelijkhe-

den tot ontplooiing en zelfverwerkelijking. tegelijkertijd kan een keerzijde hiervan zijn 

dat de polycentrische stedeling tot op zekere hoogte, zoals gezegd, als een opportunis-

tische gebruiker kan worden beschouwd. Indien sociale samenhang gewenst is, 

moeten nieuwe vormen van positieve verbondenheid worden geformuleerd. doordat 

de paletten van plekken tussen polycentrische stedelingen niet of zelden zullen 

overlappen, is het vandaag de dag hoe dan ook lastiger om samenhang tussen plekken 

en groepen gebruikers te bevorderen dan in het verleden.

de opkomst van de polycentrische stedeling roept ook vragen op ten aanzien van 

lokaal bestuur en democratische legitimering. de arbeidsmarkt en tal van voorzienin-

gen functioneren tegenwoordig op een regionaal schaalniveau. Overigens speelt dit 

probleem van de democratische legitimiteit al sinds de verschuiving van autonome 

stad naar monocentrische stedelijke regio. een drastische hervorming van het bestuur 

door de vorming van een regionaal bestuur of een stadsprovincie is mislukt (Van der 

lans, 2006). Bij het ondernemen van een nieuwe poging is het van belang bij de 

beleving van de bewoners in de regio aan te sluiten. In 1995 werd de stadsprovincie 

aangeprezen omdat “In tegenstelling tot vroeger het dagelijkse leven van veel mensen 

zich af [speelt] in meerdere gemeenten. Om grensoverschrijdende problemen beter en 
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sneller op te lossen wordt er een provincie amsterdam gevormd” (Gemeente Haarlem-

mermeer, 1995). dit citaat geeft naar mijn idee in belangrijke mate de kloof weer tussen 

de behoeften van de polycentrische stedeling en doelen van regiobestuurders. een 

polycentrische stedeling richt zich juist op de kansen en benut plekken die voor hem 

of haar aantrekkelijk zijn. Polycentrische stedelingen hebben behoefte aan een 

regionaal bestuur dat zich richt op het bevorderen en faciliteren van het diverse palet 

van plekken. Bestuurders hebben een te sterke oriëntatie op de problemen, iets 

waarmee de polycentrische stedeling, met uitzondering van congestieproblemen, 

amper geconfronteerd wordt. de verbondenheid van de polycentrische stedeling met 

de regio waarin hij of zij leeft, is er via de plekken en locaties die hij of zij benut. de 

verbondenheid vindt dus niet plaats doordat zij in het dagelijkse leven worden 

geconfronteerd met gemeentegrens overschrijdende problemen. Indien het (over-

heids)bestuur in de toekomst wil trachten een vorm van democratische legitimiteit te 

verwerven op het schaalniveau van regio’s, dan zal de legitimering niet zozeer bij de 

grensoverschrijdende problemen gevonden moeten worden, zoals bij de stadsprovin-

cie is gebeurd, maar juist bij de complementariteit en de kansen. Op dit punt sluit ik 

me dan ook aan bij de conclusie van Van der Wouden (2001) dat er nog veel kansen 

liggen bij het erkennen van het regionale karakter van veel grootstedelijke voorzienin-

gen of die nu in de voormalige kernstad liggen of daarbuiten. Belangrijk is het om 

hierbij dus te beseffen dat een hiërarchische opbouw van de stedelijke regio volgens de 

theorie van christaller achterhaald is.

9.5	 	Reflectie	en	aanbevelingen	voor	verder	onderzoek

9.5.1	 	Het	schaalniveau
de veranderende ruimtelijke structuur heeft niet geleid tot een onbegrensde actiera-

dius van individuen. Het gebied dat mensen benutten om hun dagelijkse leven vorm te 

geven, is sterk toegenomen, maar niet onbegrensd. aansluitend bij de keuze voor het 

individuele perspectief is het schaalniveau van de polycentrische stedelijke regio, 

hierbij afgebakend op het niveau van het stadsgewest, de voormalige monocentrische 

stedelijke regio. Op basis van gegevens uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag blijkt 

dat verreweg het merendeel van de mensen op een willekeurige dag binnen de 

regiogrenzen blijft. Ook is er wel degelijk sprake van groei in het aandeel regiogebrui-

kers, maar niet of veel minder in het aandeel mensen dat op een willekeurige dag 

plekken buiten de regio bezoekt. Hoewel dit soort (harde) regiogrenzen altijd arbitrair 

is, verstoren de relatief pragmatisch gekozen regiogrenzen vermoedelijk minimaal het 

beeld en de trends die uit de lange termijn analyses, zoals in deze studie gepresenteerd, 

naar voren komen.

9.5.2	 	Focus	op	activiteitenplaatsen
Het is een belangrijke verbetering dat er steeds meer aandacht is voor bereikbaarheid 

in plaats van nabijheid in het denken over ruimtelijke ontwikkeling. Bij het plannen 

van nieuwe activiteitenplaatsen moet echter ook rekening worden gehouden met de 
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aantrekkelijkheid en de diversiteit van plekken die mobiliteit de moeite waard maken. 

Bertolini en dijst (2003) gebruiken hiervoor de term mobiliteitsmilieus (mobility 

environments). Het in planvorming meer gebruik maken van mobiliteitsmilieus als 

mede van de actieruimte van individuen is dan ook aan te bevelen (dijst & Vidakovic, 

2000; Bertolini & dijst, 2003). Binnen een polycentrische stedelijke regio moet daarbij 

dus niet alleen gekeken worden naar de mobiliteitsbarrières, maar gaat het er ook om 

dat een groot aantal plekken juist door hun verscheidenheid en diversiteit de moeite 

waard zijn om opgenomen te worden in het palet van plekken. Overigens dient de 

aandacht ook uit te gaan naar degene die geen gebruik (kunnen) maken van de 

polycentrische stedelijke regio en die juist door de ontwikkelingen in een sociaal 

isolement terecht kunnen komen.

Veel mobiliteitsonderzoek zoals het OVG/MOn onderzoek probeert zo exact mogelijk 

feitelijke verplaatsingen vast te leggen. Binnen het verplaatsingsonderzoek is veel 

minder aandacht voor onderzoek naar gewenste verplaatsingen of hoe mensen 

verplaatsingen waarderen en afwegingen maken tussen meerdere mogelijke activitei-

tenplaatsen. Bij mobiliteitsonderzoek lijkt het berekenen van benodigde wegcapacitei-

ten en het ontwikkelen van modellen om congestie te verminderen nog altijd erg 

belangrijk. In onderzoek op andere sociaal-geografische onderzoeksterreinen, zoals 

het woondomein, is het gangbaar ook de wensen en behoeften van mensen in de 

beschouwing te betrekken. Het verdient aanbeveling meer onderzoek te doen naar de 

mobiliteitswensen en -beperkingen van bewoners van polycentrische stedelijke regio’s. 

Mogelijk geeft dit soort onderzoek naar verschillen in mobiliteitsgedrag ook belang-

rijke aanknopingspunten voor theorievorming over de ontwikkeling van polycentri-

sche stedelijke regio’s en de wijze waarop polycentrische stedelingen gebruik kunnen 

en willen maken van het wonen in een polycentrische stedelijke regio. empirische 

toetsing van ontwikkelde theorieën is van groot belang. Hierbij verdient het aanbeve-

ling om, zoals Zandvliet (2005) eveneens voorstelt, niet uitsluitend onderzoek naar 

woonmilieus te verrichten maar ook aandacht te besteden aan de diversiteit van 

bestemmingsmilieus. In de planning moet meer rekening worden gehouden met de 

toegenomen mobiliteit en diversiteit hierin (zie ook Zandvliet, Bertolini & dijst, 2008). 

9.5.3	 	Het	tijd-ruimte	perspectief
In dit onderzoek stond het ruimtelijk gedrag van bewoners in de regio amsterdam 

centraal. Het onderzoek is opgezet vanuit de theoretische achtergrond van de tijdgeo-

grafie. de gedachte daarbij is dat een polycentrische stedeling binnen een afzienbaar 

tijdsbestek daadwerkelijk meerdere plekken benut. er zijn echter ook andere benade-

ringen waarbij er meer aandacht is voor verschuivingen in iemands ruimtelijk gedrag 

gedurende het leven. Hierbij kan gedacht worden aan het toevoegen van een levens-

loopperspectief, waarbij er ook aandacht is voor de wooncarrière alsmede de arbeids-

carrière. Het effect van een verhuizing of een verandering van werkplek op een 

verandering in het tijd-ruimtegedrag valt buiten de scope van dit onderzoek. Bekend is 

echter dat in het algemeen verhuizingen binnen een stadsgewest primair omwille van 
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woonredenen worden ingegeven (robson, 1975; rossi, 1980). dit betekent dat mensen 

na de verhuizing niet naar een andere baan op zoek hoeven te gaan en veel activitei-

tenplaatsen kunnen blijven gebruiken. Ook verliezen zij niet de sociale contacten met 

vrienden en kennissen. tegelijkertijd is het niet onwaarschijnlijk dat mensen in de 

loop van de tijd ook bij een verhuizing binnen het stadsgewest nieuwe activiteiten-

plaatsen gaan gebruiken. In eerste instantie zal dit gebeuren bij activiteitenplaatsen 

die goed inwisselbaar zijn zoals winkels voor dagelijkse boodschappen, maar mogelijk 

na verloop van tijd ook meer en meer met plekken waarmee mensen sterker verbon-

den zijn. In een vervolgonderzoek waarin ook aandacht is voor het levensloopperspec-

tief kan deze vraag aan bod komen. een andere interessante vraag is of er verschillen 

bestaan in het ruimtelijke gedrag tussen dertigers die in de (voormalige) suburbane 

gebieden zijn opgegroeid en bewoners (van dezelfde leeftijd) die pas op latere leeftijd 

naar deze gemeenten zijn verhuisd. In het verlengde hiervan biedt het levensloopper-

spectief ook mogelijkheden om te onderzoeken of de regio mogelijk juist in de verschil-

lende fasen van het leven betekenis heeft, bijvoorbeeld door de diversiteit in woonmili-

eus. Ook kan er onderzocht worden of een polycentrische stedelijke regio als 

roltrapregio functioneert (Fielding, 1992). Kenmerkend voor een roltrapregio is dat de 

sociaal-economische positie van vestigers zwakker is dan die van vertrekkers. Maar 

dat de vestigers als gevolg van lokale specifieke mogelijkheden en kansen op het 

gebied van opleiding en werk relatief snel op de sociaal-economische ladder kunnen 

stijgen. Het is ook mogelijk dat juist binnen de polycentrische stedelijke regio er 

plekken zijn die specifiek kansen bieden op sociaal-economische stijging. Hierop 

sluiten ook vragen aan als in hoeverre dagelijkse mobiliteit en residentiële mobiliteit 

substituten van elkaar zijn. 

9.5.4	 	Gebruikte	data
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande kwantitatieve databestanden. Het 

gaat hierbij zowel om landelijk als lokaal verzamelde gegevens. door gebruik te maken 

van deze databestanden is het mogelijk geweest zowel een lange tijdsperiode als een 

groot aantal verschillende kernen in het onderzoek te betrekken. een belangrijk 

voordeel van de gebruikte databestanden is de grote steekproefomvang. Het onder-

zoek heeft dan ook veel kennis ontsloten over het veranderende ruimtelijke gedrag in 

de regio amsterdam. dit onderzoek heeft laten zien dat aandacht voor individueel 

ruimtelijk gedrag een toegevoegde waarde heeft, naast het onderzoek naar bijvoor-

beeld kriskras verkeersstromen op geaggregeerd niveau. Hoewel er duidelijk aanwij-

zingen zijn gevonden voor verschillen in de mate waarin bewoners van verschillende 

kernen zich als polycentrische stedeling gedragen, is dit moeilijk exact vast te stellen 

met de thans ter beschikking staande gegevens. doordat er tot nu toe weinig aandacht 

bestaat voor het tijd-ruimte gedrag van de polycentrische stedeling zijn er weinig 

geschikte databestanden beschikbaar. In dit onderzoek is het begrip polycentrische 

stedeling dan ook verre van ideaal geoperationaliseerd; de beschikbare databestanden 

waren op zijn best suboptimaal geschikt. Betere databestanden voor het in beeld 

brengen van complete tijd-ruimtepaden op het regionale schaalniveau zijn dan ook 
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gewenst. Om veranderingen te kunnen meten, moet de meting worden herhaald. Op 

die manier kan beter onderzoek worden gedaan naar het precieze ruimtelijke gedrag 

van individuen in de regio en de veranderingen daarin. de snelle toename en toeganke-

lijkheid van nieuwe GPrS systemen lijken kansen te bieden voor dataverzameling 

zonder dat er een zware belasting van respondenten nodig is. Het langer dan een 

etmaal volgen van respondenten is voor het goed in beeld brengen van het palet van 

plekken namelijk van groot belang. daarnaast maken nieuwe (visualisatie) technieken 

het beter mogelijk deze complexe databestanden te analyseren (Kwan & lee, 2004). 

9.5.5	 	Onderzoekspopulatie
een tweetal beperkingen van dit onderzoek hangt samen met de onderzoekspopulatie. 

Van huishoudens is bij de lokale omnibusenquêtes slechts een persoon geënquêteerd. 

de eventuele samenhang in de paletten van plekken van verschillende (volwassen) 

leden van een huishouden is in dit onderzoek om die reden buiten beschouwing 

gebleven. toch blijkt op basis van de resultaten dat onderdeel zijn van een meerper-

soonshuishouden de kans vergroot om een polycentrische stedeling te zijn ten 

opzichte van eenpersoonshuishoudens in dezelfde gemeente. Het is interessant na te 

gaan hoe bij meerpersoonshuishoudens partners hun ruimtelijke activiteitenpatronen 

op elkaar afstemmen, zeker in het geval dat dit gecombineerd moet worden met de 

zorg voor jonge kinderen. Is de partner van een polycentrische stedeling meestal 

eveneens een polycentrische stedeling, of komt juist de combinatie van een ruimtelijk 

uiteengelegd palet van plekken met een relatief compact activiteitenpatroon meer 

voor? een andere beperking is dat thuiswonende volwassen jongeren buiten beschou-

wing zijn gebleven. Bij de thuiswonende jongeren is het relevant te onderzoeken in 

hoeverre dagelijkse mobiliteit wordt veroorzaakt door gebrek aan residentiële 

mobiliteit. Het beantwoorden van dit soort vragen naar de wisselwerking tussen 

partners en de wisselwerking tussen verschillende levenslopen stelt veel eisen aan de 

verzamelde data maar is van groot belang om inzicht te krijgen in de complexe 

processen waarbij mensen verschillende activiteitenplaatsen op elkaar proberen af te 

stemmen binnen huishoudens en gedurende de levensloop (Mulder, Smit & Musterd, 

2008).

9.5.6	 	Regio	Amsterdam
Het onderzoek is uitgevoerd in de regio amsterdam. naast de regio amsterdam 

bestaat er een groot aantal andere regio’s binnen en buiten nederland die zich 

ontwikkelen in de richting van polycentrische stedelijke regio’s. nader onderzoek met 

de vraag of ook in die regio’s het aandeel polycentrische stedelingen (in gelijke mate) 

toeneemt verdiept de emprisiche en theorethische kennis over de polycentrische 

stedelijke regio verder. een onderzoek naar de toename van een uiteengelegd palet van 

plekken en de betekenis die dat heeft voor de wijze waarop mensen hun leven 

ruimtelijk organiseren en bindingen aangaan, verdient om die reden herhaling. temeer 

daar Jessop (2006) aangeeft dat het belang van de ruimtelijke context voor het 

menselijke handelen dusdanig groot is, dat ruimtelijke context eigenlijk in geen enkele 
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universele theorie mag ontbreken. tegelijkertijd maakt het opnemen van meer regio’s 

het onderzoek zeer omvangrijk. toch is het van belang het onderzoek in andere regio’s 

te herhalen. Op die manier kan terdege worden nagegaan in welke mate de toename 

van het aandeel polycentrische stedelingen het gevolg is van ruimtelijke veranderin-

gen dan wel van sociaal maatschappelijke (leefstijl) veranderingen. In de theorievor-

ming en het empirische toetsen van analytische concepten dient daarbij ook aandacht 

te worden besteed aan de wisselwerking tussen de (regionale) ruimtelijke structuur 

enerzijds en het (individuele) ruimtelijke gedrag anderzijds. 

9.6	 Aanbevelingen	voor	het	verstedelijkingsbeleid

de keuze van beleidsmakers voor het concept van de polycentrische stedelijke regio en 

het perspectief dat daarbij een groeiende groep inwoners hoort die we kunnen 

beschouwen als polycentrische stedelingen, heeft grote impact op het te voeren verste-

delijkingsbeleid. deze keuze sluit aan bij een werkelijkheid waarin voor veel mensen 

het dagelijkse leven zich niet meer op lokaal maar op regionaal schaalniveau afspeelt. 

dit betekent dat er op regionale schaal moet worden ingezet op complementariteit 

tussen verschillende kernen, zodat de regio als geheel een complete en diverse regio is. 

Maar ook bij het willen versterken van slecht functionerende gebieden dient rekening 

te worden gehouden met het veranderende functioneren van stedelijke gebieden. 

Goed functionerende plekken worden in toenemende mate benut door bewoners 

vanuit de hele regio. Slecht functionerende plekken zullen bovenal niet worden benut. 

dit betekent ook dat de polycentrische stedeling de regio als een succesvolle stad kan 

ervaren. Kort gezegd kan worden gesteld dat succes regionaal wordt, terwijl proble-

men lokaal blijven. dit sluit aan bij de netwerktheorie van castells. castells (1996) stelt 

dat in een netwerksamenleving de afstanden tussen plekken binnen een netwerk 

afnemen, maar de afstand tot plekken buiten het netwerk oneindig zijn. Slecht 

functionerende plekken neemt een polycentrische stedeling niet op in zijn assorti-

ment van gebruikte plekken en vormen zodoende ook geen onderdeel van zijn of haar 

regio. Hij of zij zal deze plekken niet benutten, zolang er plekken zijn die beter aanslui-

ten bij zijn of haar wensen en behoeften. Vanuit het perspectief van beleid is het moge-

lijk nadelig dat de opkomst van de polycentrische stedeling niet helpt om slecht 

functionerende plekken beter te laten functioneren. Juist omdat de polycentrische 

stedeling doelgericht en specifiek zijn activiteitenplaatsen kiest, nemen de uitstra-

lingseffecten van een goed functionerende plek niet toe. anderzijds ondervinden 

locaties hierdoor ook weinig nadeel van in de nabijheid gelegen slecht functionerende 

plekken. dit leidt tot de paradox dat op regionaal niveau de samenhang versterkt, 

maar dat tegelijkertijd de betekenis van lokale nabijheid vermindert. 

de opkomst van de polycentrische stedelijke regio en van de daarbij horende polycen-

trische stedeling zorgt voor een veranderende betekenis van de individuele kernen. de 

verandering moet echter niet worden getypeerd in de zin van een af- of toenemende 
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dominantie van de voormalige kernstad voor de regio als geheel. Het heeft geleid tot 

een nieuw type stedelijke samenhang, althans voor de polycentrische stedeling, bij wie 

het juist gaat om de verbondenheid van de verschillende gebieden in het benutte palet 

van plekken. dit vereist ook in het denken van bestuurders van de gemeenten die deel 

uitmaken van de polycentrische stedelijke regio een omslag. Soms leeft de gedachte 

dat een sterke regio slechts ten gunste van het functioneren van de oude kernstad 

bestaat. Omgekeerd zal men de angst dat een regio ook ten koste kan gaan van de 

betekenis van de oude kernstad in het dagelijkse leven van groepen inwoners van de 

regio, moeten loslaten. de kracht van de regio neemt toe wanneer men kiest voor de 

complementaire kwaliteiten van een gemeente als onderdeel van een polycentrische 

stedelijke regio. Het gaat hierbij dus veel minder dan in het verleden om kwantitatieve 

opgaven, die moeten zorgen voor dominantie van de (voormalige) centrumstad of van 

welke andere gemeente in de regio dan ook. 

Gewenste ontwikkelingen stimuleren is veel kansrijker dan ongewenste proberen af te 

remmen of te voorkomen. In het geval van de polycentrische stedelijke regio betekent 

dit dat er zal moeten worden ingezet op het faciliteren van de mobiliteitsbehoefte. 

Snelle, efficiënte, betaalbare en betrouwbare verplaatsingsmogelijkheden zullen de 

samenhang van de regio versterken en de leefkwaliteit voor grote groepen bewoners 

verhogen. Hier hangen ook onontkoombare maatschappelijke kosten mee samen zoals 

ruimteclaims, infrastructuurinvesteringen en milieubelasting. de opkomst van de 

polycentrische stedeling staat door de mobiliteitsbehoefte op gespannen voet met 

doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

 

Op basis van de onderzochte toekomstvisies kan gesteld worden dat de Gemeente 

Haarlem het sterkst de gedachte van de polycentrische stedelijke regio omarmt. 

Haarlem kiest ervoor om bij te dragen aan het versterken van de regio door op 

regionaal niveau diversiteit toe te voegen en tegelijkertijd daarmee op lokaal niveau de 

eigen identiteit te versterken. daar staat Purmerend met zijn huidige verstedelijkings-

beleid bijna diametraal tegenover. de gemeente Purmerend lijkt ervoor te kiezen om 

zich bovenal te richten op de eigen bewoners en te willen functioneren als centrum-

stad van Waterland. Ik beschouw de gekozen strategie als risicovol. de gemeente 

Purmerend heeft op dit moment in vergelijking met de andere kernen in de metro-

poolregio amsterdam inderdaad een minder sterke positie. Ook de bevolkingssamen-

stelling van Purmerend geeft vanuit sociaal-economisch perspectief een relatief 

grotere kans op daling van de positie van de gemeente. daarnaast laat Purmerend als 

enige gemeente in dit onderzoek een daling van het aandeel polycentrische stedelin-

gen zien. Juist om die reden dient mijns inziens te worden ingezet op het versterken 

van de positie van Purmerend als onderdeel van de regio amsterdam. Verstandiger is 

het om door middel van het versterken van de verbindingen met amsterdam, Haar-

lem, almere en de rest van de regio een open karakter te bevorderen. Het is om die 

reden aan te bevelen zo spoedig mogelijk de noordZuidlijn te verlengen naar Purme-
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rend. Het op die manier ontsluiten en verbinden van Purmerend kan de gemeente een 

belangrijke impuls geven. 

de gedachte van mobiliteitsmilieus, zoals door Bertolini en dijst (2003) geïntroduceerd 

voor activiteitenplaatsen, biedt mogelijk ook kansen om toegepast te worden in het 

woonbeleid. Het gaat dan om het aansluiten van woonlocatie, woonmilieuaanbod en 

mobiliteitsattitude van potentiële bewoners. dit schept ook kansen voor bijvoorbeeld 

stedelijke vernieuwingslocaties. Hierbij wordt nog te veel ingezoomd op de lokale 

situatie, bevolkingssamenstelling en imago. Het beter benutten van een locatie biedt 

mogelijk kansen om nieuwe groepen aan te trekken. In de meest recente woonnota 

van amsterdam (2009) wordt gestart met een idealistisch verhaal over de regio en de 

wijze waarop mobiliteit een centrale rol speelt in de wijze waarop mensen hun leven in 

de metropoolregio amsterdam vormgeven. In het vervolg van de nota, wanneer de 

kansen en problemen van verschillende woonmilieus worden besproken, krijgt 

mobiliteit en de betekenis van het wonen in een polycentrische stedelijke regio echter 

geen aandacht. Ook in de stedelijke vernieuwing dient aandacht voor mobiliteit een 

grotere rol te spelen (zie ook reijndorp, 2003). In het woonbeleid dient een verschui-

ving plaats te vinden van een focus op de buurt als plaats van het dagelijkse leven 

naar de betekenis van de woning als uitvalsbasis in het dagelijkse leven. 

de ambitie van elke gemeente in een polycentrische stedelijke regio behoort te zijn om 

voorzieningen, woon- en werkmilieus aan te bieden die aantrekkelijk zijn voor mensen 

uit de hele regio. Het gaat er hierbij dus niet om steeds te proberen alle bewoners van 

de regio te bedienen of alle bewoners van de eigen gemeente een compleet pakket aan 

te bieden. Het schaalniveau is verhoogd en dit vraagt juist om extra specialisatie, zodat 

iets wordt toegevoegd en daarmee een eigen specifieke groep gebruikers kan worden 

aangetrokken. regionale samenwerking is hierbij van groot belang. Hierbij dient wel 

voorop te staan dat deze samenwerking niet hetzelfde is als (hiërarchische) afstem-

ming. Het model van christaller is niet alleen in de ruimtelijke verschijningsvorm 

achterhaald, maar ook is niet altijd vast te stellen op welk schaalniveau een plek zal 

gaan functioneren. dit wordt versterkt doordat niet alle bewoners van de polycentri-

sche stedelijke regio op hetzelfde schaalniveau hun dagelijkse leven vormgeven. 

nog steeds lijken gemeenten in de metropoolregio amsterdam weliswaar in te zetten 

op de gedachte van de polycentrische stedelijke regio, maar lijken zij tegelijkertijd 

grote moeite te hebben om de mobiliteit die daar onlosmakelijk mee verbonden is, te 

accepteren. In een studie van de dienst ruimtelijke Ordening van de gemeente 

amsterdam naar de betekenis van de polycentrische agglomeratie als verstedelijkings-

model werd de stedelijke ontwikkeling vergeleken met een ei. de stedelijke omgeving 

is in deze metafoor veranderd van een hardgekookt ei, compact met een heldere 

afbakening tussen stad en ommeland naar een roerei of boerenomelet (Jolles, 2002). 

Kenmerkend voor een dergelijke boerenomelet, metafoor voor de polycentrische 

stedelijke regio, is dat er tal van lekkere plekjes zijn om van te genieten. de hele omelet 
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dient echter geconsumeerd te worden om van al het smakelijks te kunnen genieten. 

Zonder de discussie over wat er eerder was, de kip of het ei, te starten, is het duidelijk 

dat de polycentrische stedelijke regio bestaat, doordat de bewoners de regio met hun 

ruimtelijke gedrag ontwikkelen. In het perspectief van beleidsmakers lijkt de ideale 

bewoner nog steeds te vergelijken met ‘een legbatterij kip’; een ideale bewoner onder-

neemt namelijk tal van activiteiten in de onmiddellijke nabijheid van de woning. door 

alle activiteitenplaatsen op korte afstand te organiseren is er minimale mobiliteit 

nodig. Het in compacte setting, veel verschillende activiteiten op één locatie uitvoeren, 

past echter niet bij het gedrag van de polycentrische stedeling. een divers palet van 

plekken geeft het leven immers meer kleur en kwaliteit. de hedendaagse polycentri-

sche stedeling is dan beter te vergelijken met een ‘vrije uitloop kip’ die de ruimte en 

vrijheid heeft en neemt om lekker ‘te scharrelen’. 

dit leidt dan ook tot de vraag of gemeenten zich er voldoende van bewust zijn dat het 

aandeel polycentrische stedelingen toeneemt. We kunnen in het verstedelijkingsbeleid 

drie omslagen waarnemen. de eerste omslag is die van autonome stad naar die van de 

uiteengelegde stad. deze omslag doet pijn zowel op collectief als individueel niveau. 

Het functioneren van de stad als geheel kwam als gevolg van verminderd draagvlak 

onder druk te staan. Op individueel niveau werd er veel mobiliteit en een ruimtelijk 

uiteengelegd palet van plekken verondersteld, terwijl dat voor veel mensen nog 

onvoldoende haalbaar was. In reactie hierop wordt het compacte stadsbeleid doelstel-

ling van de overheid. de derde omslag is echter dat bewoners van de regio de kansen 

van het wonen in een polycentrische stedelijke regio beginnen te erkennen. “de regio 

die ligt aan onze voeten en ik ga hem benutten” lijkt het adagium van de polycentri-

sche stedeling. dit vereist een fundamentele omslag in het denken van de ruimtelijke 

ordening en beleidsmakers. In plaats van nog langer gericht zijn op het bedienen van 

de eigen bevolking (autonome gemeente), wordt het de taak om als gemeente bewo-

ners uit de hele regio te bedienen. Het gaat voortaan om het accommoderen van 

activiteitenplaatsen boven het aantrekken van nieuwe bewoners. Het gaat hierbij om 

het bieden van complementariteit, zodat op die manier de diversiteit en de kracht van 

de regio als geheel wordt versterkt.
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BijLage: oVerzicht geBruikte dataBestanden

 

Hoofdstuk 5

titel eigenaar aantal geslaagde  
respondenten 

netto 
respons

Tijdsbestedingsonderzoek	1975 Sociaal	Cultureel	Planbureau 1309	 76%

Tijdsbestedingsonderzoek	1980 Sociaal	Cultureel	Planbureau 2730	 54%

Tijdsbestedingsonderzoek	1985 Sociaal	Cultureel	Planbureau 3263	 54%

Tijdsbestedingsonderzoek	1990 Sociaal	Cultureel	Planbureau 3415	 49%

Tijdsbestedingsonderzoek	1995 Sociaal	Cultureel	Planbureau 3227 18%

Tijdsbestedingsonderzoek	2000 Sociaal	Cultureel	Planbureau 1813	 25%

Tijdsbestedingsonderzoek	2005 Sociaal	Cultureel	Planbureau 2204	 37%

Hoofdstuk 6

titel eigenaar aantal geslaagde  
respondenten 

netto 
respons

Onderzoek	Verplaatsingsgedrag	1987 Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek 26753	 48%

Onderzoek	Verplaatsingsgedrag	1992	 Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek 25546	 45%

Onderzoek	Verplaatsingsgedrag	1997 Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek 143979	 37%

Onderzoek	Verplaatsingsgedrag	2002 Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek 100266 69%

Mobiliteitsonderzoek	Nederland	2007 Ministerie	Verkeer	en	Waterstaat,	
Adviesdienst	Verkeer	en	Vervoer 52218 70%
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Hoofdstuk 7

titel eigenaar aantal geslaagde  
respondenten 

netto 
respons

Omnibusenquête	Amstelveen	1998 Gemeente	Amstelveen 1644	 70%

Stadspeiling	2005 Gemeente	Amstelveen 1904 42%

Omnibusonderzoek	Zaanstad	1994 Gemeente	Zaanstad 1860 74%

Omnibusenquête	Zaanstad	1997 Gemeente	Zaanstad 1633 65%

Omnibusenquête	Zaanstad	2001 Gemeente	Zaanstad 1508 62%

Zaanpeiling	2004 Gemeente	Zaanstad 3003 34%

Zaanpeiling	2006 Gemeente	Zaanstad 3287 35%

Omnibusenquête	Purmerend	1992 Gemeente	Purmerend 2133 83%

Omnibusenquête	Purmerend	1996 Gemeente	Purmerend 2148 80%

Omnibusenquête	Haarlemmermeer	1993 Gemeente	Haarlemmermeer 2324 66%

Omnibusenquête	Haarlemmermeer	1995 Gemeente	Haarlemmermeer 2463 70%

Omnibusenquête	Haarlemmermeer	2002 Gemeente	Haarlemmermeer 3071 68%

Omnibusenquête	Haarlemmermeer	2005 Gemeente	Haarlemmermeer 3001 67%

Omnibusenquête	Haarlem	1993 Gemeente	Haarlem 1932 65%

Omnibusenquête	Haarlem	1997 Gemeente	Haarlem 2057 57%

Omnibusenquête	Haarlem	2002 Gemeente	Haarlem 2291 38%

Omnibusenquête	Haarlem	2006 Gemeente	Haarlem 2209 46%

Almere	in	de	Peiling	Almere	1999 Gemeente	Almere 2200 onbekend

Almere	in	de	Peiling	Almere	2004 Gemeente	Almere 2019 47%

Pendelonderzoek	Flevoland	2000 Provincie	Flevoland 4837 59%

Pendelonderzoek	Flevoland	2007 Provincie	Flevoland 4326 43%

Sportmonitor	Almere	2001 Gemeente	Almere 1172 71%

Sportmonitor	Almere	2006 Gemeente	Almere 1352 37%

Perovam	80-84 Gemeente	Amsterdam 8337 +/-	60%

Perovam	86-90 Gemeente	Amsterdam 8513 +/-	60%

Perovam	94-97 Gemeente	Amsterdam 7879 +/-	60%

Perovam	98-00 Gemeente	Amsterdam 6473 +/-	60%

Perovam	01-04 Gemeente	Amsterdam 7623 +/-	60%

Perovam	05-07 Gemeente	Amsterdam 6290 +/-	60%
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samenVatting

Met de titel 'de polycentrische stedeling centraal' wordt verwezen naar de focus in 

dit onderzoek op de opkomst van een nieuw type stedeling. tegelijkertijd kan de titel 

ook als een contradictio in terminis worden beschouwd. Onder invloed van tal van 

veranderingen zijn activiteitenplaatsen namelijk in toenemende mate verspreid 

geraakt over de regio en is de betekenis van centraliteit afgenomen. dit onderzoek 

biedt inzicht in de mate waarin individuele inwoners van een polycentrische stedelijke 

regio daadwerkelijk van de regio gebruikmaken in het dagelijkse leven. een polycentri-

sche stedelijke regio is een regio waarin verschillende plaatsen sterk verweven zijn als 

gevolg van hun onderlinge complementariteit. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in 

de regio amsterdam. Stadsgeografisch onderzoek blijft vaak beperkt tot de gemeente-

grenzen, veelal ontbreekt een geschikte regionale kennisinfrastructuur om tot 

gedetailleerde ruimtelijke inzichten te komen. dit is jammer omdat al enkele decennia 

het stedelijk gebied groter is dan het gebied dat omlijnd is door de gemeentegrens. de 

opkomst van de auto en de betaalbaarheid en sociale acceptatie van mobiliteit maken 

het mogelijk dat mensen de complementaire polycentrische stedelijke regio benutten. 

Het gevolg is dat niet alleen de ruimtelijke actieradius van mensen is toegenomen, 

maar bovenal ook de diversiteit in verplaatsingspatronen. deze mobiliteitsgroei biedt 

individuen veel keuzevrijheid bij het inrichten van hun dagelijkse leven.

Met de uitkomsten beoogt dit onderzoek een bijdrage te leveren aan het wetenschap-

pelijke debat over de opkomst van polycentrische stedelijke regio’s. Ook heeft dit 

onderzoek tot doel bij te dragen aan wetenschappelijke en maatschappelijke discussies 

over zowel de ruimtelijke inrichting en mobiliteitsontwikkelingen als de wijze waarop 

mensen hun leven in ruimtelijke zin vormgeven. Bij het beschrijven van de polycentri-

sche stedelijke regio als een geheel van mogelijkheden waarbinnen mensen met de 

keuze van een eigen palet van plekken als het ware hun eigen ideale stedelijke 

leefomgeving of ‘virtual city’ creëren, kunnen immers ook kanttekeningen worden 

geplaatst. Mogelijk zijn niet alle inwoners in staat, fysiek, financieel of als gevolg van 

zorgtaken, zich te gedragen als polycentrische stedeling. 

de onderzoeksvraag van het onderzoek luidt: 

Is het aandeel bewoners in de regio Amsterdam dat een divers palet van plekken 

bezoekt – de polycentrische stedelingen – toegenomen en in hoeverre kan deze verande-

ring verklaard worden door compositionele veranderingen in de bevolking?

Sterk verbeterde mobiliteitsmogelijkheden en gestegen welvaart hebben gezorgd voor 

een sterk vergrote actieradius van mensen. dit leidde in eerste instantie tot een proces 

van suburbanisatie, waarbij het wonen werd verplaatst, maar de gerichtheid voor tal 

van activiteiten op één centrumgemeente groot bleef. In de loop van de tijd zijn ook 

stadsrandlocaties evenals voormalige suburbane gebieden aantrekkelijk geworden 
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voor tal van voorzieningen en functies. de afgelopen decennia hebben suburbs zich 

ontwikkeld van een voornamelijk monofunctioneel woongebied naar een meer 

gelaagd en meer complex onderdeel van de stedelijke regio. Hoewel als gevolg hiervan 

de suburbane gemeenten zich in theorie hadden kunnen ontwikkelen tot autonome 

steden, is dit niet gebeurd. de intensieve relaties tussen de verschillende kernen in de 

regio blijven namelijk bestaan. de richting van de verkeersstromen verandert wel, en 

krijgt meer en meer een kriskras karakter. Ook mensen die wonen in de centrale stad, 

kunnen buiten die gemeente werk vinden, en mensen uit een suburb kunnen werken 

in de oude centrumstad, de eigen woongemeente of een andere van oorsprong 

suburbane gemeente. de stedelijke regio is onder invloed van deze ontwikkelingen 

meer en meer polycentrisch geworden. Het begrip polycentrische stedelijke regio 

wordt in de wetenschappelijke literatuur en beleidspraktijk op verschillende manieren 

en voor diverse schaalniveaus gebruikt. In dit onderzoek is het begrip gebruikt op het 

schaalniveau van het stadsgewest. Op dit stadsgewestelijke schaalniveau betreft dit 

het veranderende functioneren van verschillende kernen binnen een regio. Het gaat 

dus om een functionele verandering binnen een regio en niet om het gaan functione-

ren als één regio. de keuze voor dit schaalniveau is gebaseerd op de overweging dat 

mensen het merendeel van hun dagelijkse activiteitenpatroon op dit schaalniveau 

organiseren. deze nieuwe polycentrische stedelijke regio kenmerkt zich in de eerste 

plaats door op korte afstand van elkaar gelegen bebouwde kernen (morfologisch 

kenmerk). In de tweede plaats is er sprake van een spreiding van functies en voorzie-

ningen over verschillende kernen (functioneel kenmerk). In de derde plaats bestaan er 

belangrijke stromen tussen deze kernen, waardoor er gesproken kan worden over één 

stedelijke regio; het gebied functioneert hiermee als een daily urban system (mobili-

teitskenmerk). Op het moment dat mensen ook daadwerkelijk in hun eigen leven 

gebruikmaken van verschillende plekken kan er gesproken worden over polycentri-

sche stedelingen (gebruikerskenmerk). 

Kortom, de veranderde ruimtelijke structuur heeft er voor gezorgd dat er een nieuw 

type regio is ontstaan. de wijze waarop plaatsen in deze regio onderling verbonden 

zijn en functionele samenhang vertonen, is veranderd. dit onderzoek geeft inzicht in 

de mate waarin mensen gebruik zijn gaan maken van de veranderende ruimtelijke 

constellatie. In welke mate komen mensen op meer plekken dan ze vroeger deden en 

kiezen zij voor het gebruik van plekken die passen bij hun voorkeuren? Het gegeven 

dat de polycentrische stedelijke regio bestaat, roept dus de vraag op of ook de polycen-

trische stedeling bestaat. een polycentrische stedeling onderscheidt zich van andere 

bewoners in een polycentrische stedelijke regio door daadwerkelijk gebruik te maken 

van een divers palet van plekken. Het begrip palet van plekken verwijst naar de 

diverse locaties die een individu opneemt als activiteitenplaats in zijn of haar dage-

lijkse leven. dit kunnen veel of weinig locaties zijn, die dichtbij of ver uit elkaar liggen. 

een individu geeft met het door hem of haar gebruikte palet van plekken als het ware 

kleur aan het eigen leven. de term ‘palet van plekken’ is geïntroduceerd om inzicht te 

verschaffen in de toenemende complexiteit van activiteitenplaatsen die mensen in het 
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dagelijkse leven benutten. Het palet van plekken bestaat uit de door een individu 

benutte locaties en verwijst dus niet naar een aaneengesloten ruimtelijk gebied of een 

omsloten territorium. de verwachting is dat de ruimtelijke uiteengelegdheid sterk is 

toegenomen. een eeuw geleden vielen de ruimtelijke leefwerelden van verschillende 

groepen in de stad nog in belangrijke mate samen. In de tussentijd groeide die uiteen 

en is er als het ware een archipel van leefwerelden ontstaan. Onder invloed van 

ruimtelijke en maatschappelijke veranderingen is het palet van plekken van mensen 

geïndividualiseerd. Het palet van plekken is een individueel bepaalde constellatie van 

activiteitenplaatsen; mensen worden bij het samenstellen wel geconfronteerd met 

verschillende constraints in de organisatie van tijd-ruimte gedrag. Op het moment dat 

het palet van plekken verspreid is over ten minste drie kernen binnen een regio 

spreken we over een polycentrische stedeling. dit maakt direct duidelijk dat niet elke 

bewoner van de polycentrische stedelijke regio zich hoeft te gedragen als een polycen-

trische stedeling. 

Op basis van de uitgevoerde analyses in de regio amsterdam kan geconcludeerd 

worden dat de polycentrische stedeling werkelijk in opkomst is. analyse van data van 

het tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal cultureel Planbureau toont aan dat 

bewoners in toenemende mate in het dagelijkse leven plekken buiten de eigen 

woonplaats benutten. Hoewel de toename van het aandeel regiogebruikers tussen 1987 

en 2007 op basis van onderzoek met OVG/MOn data gering lijkt, wordt het beeld van 

een toenemende ruimtelijke uiteengelegdheid bevestigd. Opvallend daarbij is de 

toename van het aandeel respondenten uit de oude centrumsteden amsterdam en 

Haarlem dat op de onderzoeksdag een plek binnen de regio maar buiten de eigen 

woonplaats heeft bezocht. Waren vroeger vooral bewoners van de suburbane gebieden 

regiogebruikers, nu zijn het ook vaak amsterdammers. Bewoners in de regio benutten 

daarnaast steeds vaker andere plekken in de regio en minder vaak amsterdam. de 

gemeten stijging van het aandeel regiogebruikers en de waargenomen verschuivingen 

vormen een belangrijke bevestiging voor de gedachte dat de regio amsterdam meer en 

meer als een polycentrische stedelijke regio functioneert. Op basis van de analyses 

met data van OVG/MOn mag ook de conclusie worden getrokken dat de gehanteerde 

regionale afbakening voldoet. Het overgrote deel van de intergemeentelijke verplaat-

singen vindt plaats binnen de regiogrenzen. In dit onderzoek is tevens gebruik 

gemaakt van een groot aantal lokale datasets. Met behulp van deze lokale data is voor 

zeven gemeenten nagegaan of er daadwerkelijk sprake is van een groeiende groep 

inwoners die als polycentrische stedelingen kunnen worden beschouwd. dit blijkt 

inderdaad het geval: een toenemend aandeel van de bewoners kan worden getypeerd 

als polycentrische stedeling in de regio amsterdam. 

Op basis van de empirische onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat 

sociaal-demografische en sociaal-economische achtergrondvariabelen invloed hebben 

op de kans dat iemand zich gedraagt als polycentrische stedeling. Ouderen, laagopge-

leiden en vrouwen gedragen zich minder vaak als een polycentrische stedeling dan 
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jongeren, hoogopgeleiden en mannen. In de loop van de tijd is de kans dat mensen zich 

gedragen als polycentrische stedeling echter, ongeacht hun sociaal-demografische of 

sociaal-economische positie, toegenomen. tot slot is de bevolkingsomvang van de 

regio toegenomen en neemt in absolute zin het aantal polycentrische stedelingen dus 

nog veel sterker toe.

 

Uit de empirische analyses blijkt dat de toename van het aandeel polycentrische 

stedelingen mede wordt veroorzaakt door sociaal-maatschappelijke (leefstijl) verande-

ringen. Juist omdat polycentrische stedelingen veelal een sterke sociaal-maatschappe-

lijke positie hebben en dientengevolge een grote mate van keuzevrijheid hebben in de 

wijze waarop zij hun leven organiseren, roept dit de vraag op waarom een uiteenge-

legd palet van plekken voor hen aantrekkelijk is. Immers ook polycentrische stedelin-

gen hebben net als ieder ander te maken met verschillende typen beperkingen bij het 

organiseren van hun dagelijkse leven in tijd en ruimte. Verplaatsingen vergen bijvoor-

beeld altijd een tijdsinvestering en daarnaast vereist het ondernemen van activiteiten 

op een groot aantal verschillende plekken meer afstemming. Op basis van dit onder-

zoek kan de hypothese worden geformuleerd dat niet uitsluitend complementaire 

kwaliteiten van locaties tot een grotere mobiliteit hebben geleid, maar ook de wens om 

in een zo’n groot mogelijke vrijheid het eigen leven te organiseren. daarnaast is er ook 

een polycentrische ruimtelijke structuur ontstaan. de ruimtelijke uiteengelegdheid 

hoeft dus niet voor iedereen het gevolg te zijn van keuzes, deels wordt het ook door de 

omgeving opgeroepen. Met andere woorden het risico bestaat dat de ontwikkeling in 

de richting van een polycentrische stedelijke regio voor groepen met een beperkte 

mobiliteit leidt tot sociale deprivatie. Hoewel hiervan nog niet of in zeer beperkte mate 

sprake lijkt te zijn in de nederlandse context, roept dit wel de vraag op welke effecten 

nieuw overheidsbeleid gericht op het terugdringen van mobiliteit zullen hebben. 

Problemen die met de opkomst van de polycentrische stedeling samenhangen zijn in 

ieder geval in belangrijke mate verbonden met mobiliteit. dit leidt immers tot meer 

verkeer en daarmee gepaard gaande milieubelasting. een andere mogelijke keerzijde 

van de opkomst van de polycentrische stedeling is een verminderde verbondenheid 

met de eigen woongemeente. er zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat de groep 

van polycentrische stedelingen deze minder sterke binding zelf als nadelig of proble-

matisch ervaart. de uitkomsten uit enkele lokale omnibusenquêtes wekken wel de 

suggestie dat juist groepen die een lokale oriëntatie hebben zich steeds meer ver-

vreemd voelen van hun directe woonomgeving. Schaalvergroting in combinatie met 

een restrictief mobiliteitsbeleid kan sociaal-ruimtelijk isolement in de hand werken. In 

het woonbeleid en specifiek het stedelijke vernieuwingsbeleid dient er daarom een 

verschuiving plaats te vinden van een focus op de buurt als plaats van het dagelijkse 

leven naar de betekenis van de woning als uitvalsbasis in het dagelijkse leven. 

naast de vraag in welke mate er in empirische zin gesproken kan worden over de 

opkomst van de polycentrische stedeling is er ook aandacht besteed aan de vraag of 
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het overheidsbeleid deze ontwikkelingen heeft gestimuleerd en of de opkomst van de 

polycentrische stedelijke regio en polycentrische stedelingen als positieve ontwikke-

lingen worden beschouwd. Veel beleid is de afgelopen decennia ingegeven door de 

negatieve effecten die het suburbanisatie proces heeft gehad voor het draagvlak van 

de steden. Het overheidsbeleid heeft lange tijd getracht (spontane) ontwikkelingen te 

keren. Hoewel de polycentrische stedelijke regio veelal wordt geroemd om de veron-

derstelde synergie die deze met zich mee brengt, wordt de opkomst van de polycentri-

sche stedeling zelf zelden positief beschreven. In veel beleidsstukken heeft het 

terugdringen van de mobiliteit nog altijd de voorkeur boven het versterken van de 

onderlinge verbanden binnen de metropoolregio amsterdam. In het perspectief van 

beleidsmakers onderneemt de ideale bewoner nog steeds tal van activiteiten in de 

onmiddellijke nabijheid van de woning. door alle activiteitenplaatsen op korte afstand 

te organiseren is er minimale mobiliteit nodig. Het in compacte setting uitvoeren van 

veel verschillende activiteiten op één locatie past echter niet bij het gedrag van de 

polycentrische stedeling. een divers palet van plekken blijkt te passen bij de individua-

liseringstrend die zich al decennialang voltrekt. de opkomst van de polycentrische 

stedeling vereist daarom een omslag in het denken over regionale ontwikkelingen en 

de betekenis van (dagelijkse) mobiliteit.
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summary

the title of this study ‘the centrality of the Polycentric Urbanite’ (in dutch: De 

polycentrische stedeling centraal) refers to the focus on a new type of urban dweller. 

However, it might also be seen as a contradiction in terms. For, as a result of numerous 

changes, activity locations are now scattered across regions and have thus diluted the 

meaning of ‘centrality’. this study, which was conducted in the region of amsterdam, 

explores the extent to which individual inhabitants of polycentric urban regions 

actually make use of the region in their daily lives. a polycentric urban region is a 

region in which places are strongly interwoven as a result of the complementarity 

between the places. Many studies on urban geography stop short at municipal 

boundaries. Most of the time, there is no regional knowledge infrastructure to guide 

us to more subtle spatial insights. this is regrettable, all the more so when one 

considers that, for several decades, the urban area has been greater in size than the 

area enclosed by the municipal boundary. car ownership and the affordability and 

social acceptance of mobility are enabling people to make use of the complementary 

polycentric urban region. not only has this enlarged their spatial action radius, it has 

also – and more importantly – created greater diversity in travel patterns. Increased 

opportunities for mobility are giving individuals unprecedented freedom in the 

organisation of their daily lives.

the findings of this study will add to the academic debate on the rise of polycentric 

urban regions and boost academic and public discussions on spatial organisation, 

trends in travel and mobility, and the way people shape their lives spatially. certain 

questions can be raised regarding the description of the polycentric urban region as a 

constellation of options within which people create their own ideal urban living 

environment or ‘virtual city’ by compiling a personal palette of locations. It is entirely 

plausible that some urban dwellers may be unable to pursue a polycentric lifestyle 

because of care burdens or physical or financial constraints. 

the question addressed by the study: 

Has there been an increase in the number of inhabitants in the Amsterdam region 

that visit a diverse palette of locations – the polycentric urbanites – and, if so, how far 

can this trend be explained by changes in the composition of the population?

Significant improvements in travel options coupled with growing prosperity have 

greatly widened the action radius of many people. at first, this new situation promp-

ted many households to move to the suburbs, but activities were still largely concen-

trated in one central municipal hub. as time progressed, the city outskirts and former 

suburban areas also emerged as attractive locations for various facilities and functi-

ons. So much so that, in recent decades, the suburbs, once largely mono-functional 

living areas, have gradually evolved into more layered and more complex parts of the 
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urban region. at that point suburban municipalities could conceivably have developed 

into autonomous cities, but this is not what happened. In fact, the intensive intercon-

nections between the different cores in the region continued to exist. But a change did 

occur in the traffic flow patterns, which became more criss-cross. People who lived in 

a hub could now work outside their municipality and people from the suburbs could 

work in the old urban centre, their own municipality or another – originally suburban 

– municipality. these developments have made urban regions more and more polycen-

tric. the concept of the polycentric urban region is applied in different ways and on 

different scales both in the academic literature and the practical aspects of policy. In 

this study it is applied on the scale of the city district and relates to functional 

changes in the different cores within a region (not integrated functionality across the 

region as a whole). the city district scale was chosen because it was considered most 

representative of the scale on which people organise most of their daily activities. 

First, in the new polycentric urban region, cores are situated at short distances from 

one another (morphological characteristic). Secondly, the uses and amenities are 

spread across different cores (functional characteristic). thirdly, important flows take 

place between these cores, thereby implying the existence of one urban region. the 

area therefore acts as a daily urban system (mobility characteristic). as soon as people 

actually make use of different locations in their own lives they become polycentric 

urbanites (user characteristic). 

In effect, the new spatial structure has led to the development of a new type of region, 

characterised by different interconnections and different functional cohesion 

between the locations. this study aimed to show how much use people make of this 

new spatial constellation. to what extent do people visit more places than before and 

use locations that match their tastes? the very existence of the polycentric urban 

region begs another question: Is there any such phenomenon as the polycentric 

urbanite? It appears that there is. What distinguishes the polycentric urbanite from 

the other inhabitants of a polycentric urban region is the fact that he uses a palette of 

locations. Palette of locations is a term used to describe the various locations that an 

individual chooses for everyday activities. the palette may consist of many locations 

or just a few. these locations may be close to one another or far apart. a person uses 

this palette to – as it were – give colour to his or her own life. the term was coined to 

reflect the fact that people are using an increasingly complex set of locations for 

activities in their daily lives. It refers to the locations actually used by the individual 

and not to a continuous spatial area or an enclosed territory. a significant increase is 

expected in the spatial spread of the locations. a century ago the spatial environments 

of different groups in the city still converged to a considerable degree. this scenario 

has since given way to an ‘archipelago’ of environments. Spatial and social change have 

individualised the palette, transforming it into a personally determined constellation 

of activity locations. However, when people compile their palette they are confronted 

with constraints in the organisation of time-space behaviour. a person joins the ranks 

of polycentric urbanites as soon as his palette of locations is spread across at least 
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three cores in a region. Hence, not every inhabitant of the polycentric urban region is a 

polycentric urbanite. 

the results of the analyses in the amsterdam region demonstrate that the polycentric 

urbanite definitely exists and that their number is increasing. analysis of data from 

the time-allocation study of the netherlands Institute for Social research shows that 

inhabitants are making more use of locations outside their own district in their daily 

lives. though the study using the data from the dutch national travel/dutch Mobility 

Survey data points to only a small increase in the number of region-users between 1987 

and 2007, it still supports the theory of an ever-widening spatial spread. One particu-

larly striking revelation is the increase in the percentage of respondents from the old 

central cities of amsterdam and Haarlem who visited a location inside the region but 

outside their own district on the day pinpointed by the survey. Whereas, in the past, 

regional locations were used mainly by people from suburban areas, they are now 

being used by inhabitants of amsterdam as well. People from the region are also 

making more use of other places in the region and less use of  places in amsterdam. 

the rise in the percentage of region-users and the observed shifts provide strong 

support for the theory that the municipality of amsterdam is turning into a polycen-

tric urban region. the analyses with data from the dutch national travel/dutch 

Mobility Survey show that regional boundaries do apply: the vast majority of inter-

municipal movements take place within these demarcation lines. this study also made 

use of a large number of local datasets, which showed that, in seven municipalities in 

the amsterdam region, there is a growing group of inhabitants that fit the criteria for 

polycentric urbanites. 

the results of the empirical research show that socio-demographic and socio-econo-

mic variables have an influence on the probability that a person will pursue the 

lifestyle of a polycentric urbanite. elderly people, poorly educated people, and women 

are less likely to behave as polycentric urbanites than young adults, highly qualified 

people and men. there is however a chance that, through time, more people will 

behave as polycentric urbanites regardless of their socio-demographic or socio-econo-

mic background. Finally, the increase in the population in the region is pushing up the 

absolute number of polycentric urbanites even further.

 

the results of the empirical analyses suggest that lifestyle changes are largely 

responsible for the increase in the number of polycentric urbanites. the very fact that 

polycentric urbanites usually have a strong social position and a large measure of 

freedom in the way they organise their lives raises questions as to why they are so 

attracted by a spreading palette of locations. after all, polycentric urbanites, like 

everyone else, run into different kinds of constraints in the spatial and temporal 

organisation of daily life. travel between locations, for example, always costs time and 

good coordination is needed to participate in activities at many different addresses. 

the results of this study allow us to hypothesize that the increase in mobility is not 
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due solely to the complementary attraction of locations but also to a desire for 

maximum freedom in the organisation of one’s life. a polycentric spatial structure has 

evolved in the meantime, so the spatial spread is not necessarily the result of choices 

alone; it is also, to some extent, caused by the environment. logically, the transition to 

a polycentric urban region could lead to social deprivation for groups with limited 

mobility. although this applies only marginally – if indeed at all – in the netherlands, 

it still raises questions about the kind of effects that will ensue from new government 

policy to reduce travel and mobility.

the problems connected with the emergence of the polycentric urbanite are, in any 

event, closely tied in with mobility. More traffic and more environmental pollution can 

be expected. another potentially negative effect is that the polycentric urbanite will 

have a weaker bond with the community in which he lives. that said, there are no 

indications that polycentric urbanites experience this weaker bond as a hindrance or a 

problem. the outcome of several local omnibus surveys suggests that it is precisely 

the groups with a local orientation who say they feel more and more alienated from 

their immediate environment. a combination of economies of scale and a restrictive 

mobility policy can sow the seeds of social and spatial isolation. the housing policy, 

particularly the urban renewal policy, needs to shift its focus from the role of the 

neighbourhood as a centre of daily life to the role of the home as an operational base 

at the centre of daily life.

not only did we address the question of how far the rise of the polycentric urbanite 

could be empirically demonstrated, we also looked at whether this trend has been 

stimulated by government policy and whether the appearance of the polycentric 

urban region and the polycentric urbanite are regarded as positive developments. 

Much of the policy in recent decades has been inspired by the negative effects of 

suburbanisation on the support base for the cities. For a long time government policy 

has tried to reverse developments, spontaneous and otherwise. though people sing 

the praises of the polycentric urban region because of the synergy it will presumably 

create, the appearance of the polycentric urbanite is rarely described in positive terms. 

In many policy documents reducing travel still takes precedence over strengthening 

the mutual ties within the metropolitan region of amsterdam. In the eyes of the 

policymakers the ideal resident still engages in any number of activities close to home. 

Situating all activity locations at a short distance from one another will automatically 

cut travel to a minimum. Participation in many different activities in a compact 

setting at one location does not, however, fit in with the lifestyle of the polycentric 

urbanite. a chequered palette of locations is more in keeping with the trend towards 

individualisation which has been evolving for decades. the phenomenon of the 

polycentric urbanite therefore requires a new approach to regional developments and 

the meaning of (daily) mobility.








