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Regionale activiteitenpatronen in beeld

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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Figuur 6.5 Vier type ruimtegebruikers in de regio Amsterdam per jaar
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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.




