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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
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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

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Legenda	  Benedengemiddeld  Gemiddeld  Bovengemiddeld
 
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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Figuur 7.2 Inkomensverdeling naar jaar en type polycentrische stedeling
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Figuur 7.4 Lee�ijd naar jaar en type polycentrische stedeling
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Bron: Gemeente amstelveen, Omnibusenquête 1998 & 2005 (eigen bewerking)

Legenda	  Basisschool / VMBO  Havo / VWO / MBO  HBO / universiteit
 
Bron: Gemeente amstelveen, Omnibusenquête 1998 & 2005 (eigen bewerking)

Legenda	  ≤ 24  25 – 34  35 – 44  45 – 54  ≥ 55 jaar
 
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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Figuur 7.5 Huishoudtype naar jaar en type polycentrische stedeling
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Legenda	  eenpersoonshuishouden  tweepersoonshuishouden  Gezin
 
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 

12
29

50bovengemiddeld
gemiddeld

benedengemiddeld

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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	 Bron: Gemeente amstelveen, Omnibusenquête 1998 & 2005 (eigen bewerking)



103 

De polycentrische stedeling in het vizier

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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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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Figuur 7.13 Inkomensverdeling naar jaar en type polycentrische stedeling
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Figuur 7.14 Opleidingsniveau naar jaar en type polycentrische stedeling
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Figuur 7.15 Lee�ijd naar jaar en type polycentrische stedeling

0

1
1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

benedengemiddeld 
polycentrisch

gemiddeld 
polycentrisch

bovengemiddeld
polycentrisch

Legenda	  laag inkomen (< modaal)  Midden inkomen (± modaal)  Hoog inkomen (> 2x modaal)
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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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Figuur 7.16 Bezoekfrequentie centrum Zaanstad naar jaar en type polycentrische stedeling
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Figuur 7.17 Bezoek van sportlocaties naar jaar en type polycentrische stedeling
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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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Figuur 7.18 Eigen woningbezit naar jaar en type polycentrische stedeling
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Figuur 7.19 Woningtype naar jaar en type polycentrische stedeling
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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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Figuur 7.24 Typologie van polycentrische stedelingen op basis van werklocatie en winkelactiviteit
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Bron: Gemeente Purmerend, Omnibusenquête 1992 & 1996 (eigen bewerking)
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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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Figuur 7.28 Eigen woningbezit naar jaar en type polycentrische stedeling
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Figuur 7.29 Woningtype naar type polycentrische stedeling in 1992
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Figuur 7.30 Verhuisgeneigdheid naar type polycentrische stedeling in 1996
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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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Figuur 7.32 Gehechtheid aan Purmerend naar type polycentrische stedeling in 1996
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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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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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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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Legenda	  Beneden modaal (< ƒ 1.750 in 1993 of < € 1.200 in 2006) 
 Modaal (tussen ƒ 1.750 en ƒ 2.500 in 1993 of tussen € 1.200 en € 1.750 in 2006) 
 Boven modaal (> ƒ 2.500 in 1993 of > € 1.750 in 2006)
 
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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Legenda	  eenpersoonshuishouden  tweepersoonshuishouden  Gezin
 
Bron: Gemeente Haarlem, Omnibusenquête 1993, 1997, 2002 & 2006 (eigen bewerking)

Legenda	  Man  Vrouw
 
Bron: Gemeente Haarlem, Omnibusenquête 1993, 1997, 2002 & 2006 (eigen bewerking)
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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)

Legenda	  ≥ 10  5 – 9  ≤ 4 jaar
 
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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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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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.




