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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 



15 

Inleiding

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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Inleiding

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. 




