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samenVatting

Met de titel 'de polycentrische stedeling centraal' wordt verwezen naar de focus in 

dit onderzoek op de opkomst van een nieuw type stedeling. tegelijkertijd kan de titel 

ook als een contradictio in terminis worden beschouwd. Onder invloed van tal van 

veranderingen zijn activiteitenplaatsen namelijk in toenemende mate verspreid 

geraakt over de regio en is de betekenis van centraliteit afgenomen. dit onderzoek 

biedt inzicht in de mate waarin individuele inwoners van een polycentrische stedelijke 

regio daadwerkelijk van de regio gebruikmaken in het dagelijkse leven. een polycentri-

sche stedelijke regio is een regio waarin verschillende plaatsen sterk verweven zijn als 

gevolg van hun onderlinge complementariteit. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in 

de regio amsterdam. Stadsgeografisch onderzoek blijft vaak beperkt tot de gemeente-

grenzen, veelal ontbreekt een geschikte regionale kennisinfrastructuur om tot 

gedetailleerde ruimtelijke inzichten te komen. dit is jammer omdat al enkele decennia 

het stedelijk gebied groter is dan het gebied dat omlijnd is door de gemeentegrens. de 

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

het mogelijk dat mensen de complementaire polycentrische stedelijke regio benutten. 

Het gevolg is dat niet alleen de ruimtelijke actieradius van mensen is toegenomen, 

maar bovenal ook de diversiteit in verplaatsingspatronen. deze mobiliteitsgroei biedt 

individuen veel keuzevrijheid bij het inrichten van hun dagelijkse leven.

Met de uitkomsten beoogt dit onderzoek een bijdrage te leveren aan het wetenschap-

pelijke debat over de opkomst van polycentrische stedelijke regio’s. Ook heeft dit 

onderzoek tot doel bij te dragen aan wetenschappelijke en maatschappelijke discussies 

over zowel de ruimtelijke inrichting en mobiliteitsontwikkelingen als de wijze waarop 

mensen hun leven in ruimtelijke zin vormgeven. Bij het beschrijven van de polycentri-

sche stedelijke regio als een geheel van mogelijkheden waarbinnen mensen met de 

keuze van een eigen palet van plekken als het ware hun eigen ideale stedelijke 

leefomgeving of ‘virtual city’ creëren, kunnen immers ook kanttekeningen worden 

geplaatst. Mogelijk zijn niet alle inwoners in staat, fysiek, financieel of als gevolg van 

zorgtaken, zich te gedragen als polycentrische stedeling. 

de onderzoeksvraag van het onderzoek luidt: 

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

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

ring verklaard worden door compositionele veranderingen in de bevolking?

Sterk verbeterde mobiliteitsmogelijkheden en gestegen welvaart hebben gezorgd voor 

een sterk vergrote actieradius van mensen. dit leidde in eerste instantie tot een proces 

van suburbanisatie, waarbij het wonen werd verplaatst, maar de gerichtheid voor tal 

van activiteiten op één centrumgemeente groot bleef. In de loop van de tijd zijn ook 

stadsrandlocaties evenals voormalige suburbane gebieden aantrekkelijk geworden 
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voor tal van voorzieningen en functies. de afgelopen decennia hebben suburbs zich 

ontwikkeld van een voornamelijk monofunctioneel woongebied naar een meer 

gelaagd en meer complex onderdeel van de stedelijke regio. Hoewel als gevolg hiervan 

de suburbane gemeenten zich in theorie hadden kunnen ontwikkelen tot autonome 

steden, is dit niet gebeurd. de intensieve relaties tussen de verschillende kernen in de 

regio blijven namelijk bestaan. de richting van de verkeersstromen verandert wel, en 

krijgt meer en meer een kriskras karakter. Ook mensen die wonen in de centrale stad, 

kunnen buiten die gemeente werk vinden, en mensen uit een suburb kunnen werken 

in de oude centrumstad, de eigen woongemeente of een andere van oorsprong 

suburbane gemeente. de stedelijke regio is onder invloed van deze ontwikkelingen 

meer en meer polycentrisch geworden. Het begrip polycentrische stedelijke regio 

wordt in de wetenschappelijke literatuur en beleidspraktijk op verschillende manieren 

en voor diverse schaalniveaus gebruikt. In dit onderzoek is het begrip gebruikt op het 

schaalniveau van het stadsgewest. Op dit stadsgewestelijke schaalniveau betreft dit 

het veranderende functioneren van verschillende kernen binnen een regio. Het gaat 

dus om een functionele verandering binnen een regio en niet om het gaan functione-

ren als één regio. de keuze voor dit schaalniveau is gebaseerd op de overweging dat 

mensen het merendeel van hun dagelijkse activiteitenpatroon op dit schaalniveau 

organiseren. deze nieuwe polycentrische stedelijke regio kenmerkt zich in de eerste 

plaats door op korte afstand van elkaar gelegen bebouwde kernen (morfologisch 

kenmerk). In de tweede plaats is er sprake van een spreiding van functies en voorzie-

ningen over verschillende kernen (functioneel kenmerk). In de derde plaats bestaan er 

belangrijke stromen tussen deze kernen, waardoor er gesproken kan worden over één 

stedelijke regio; het gebied functioneert hiermee als een daily urban system (mobili-

teitskenmerk). Op het moment dat mensen ook daadwerkelijk in hun eigen leven 

gebruikmaken van verschillende plekken kan er gesproken worden over polycentri-

sche stedelingen (gebruikerskenmerk). 

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

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

zijn en functionele samenhang vertonen, is veranderd. dit onderzoek geeft inzicht in 

de mate waarin mensen gebruik zijn gaan maken van de veranderende ruimtelijke 

constellatie. In welke mate komen mensen op meer plekken dan ze vroeger deden en 

kiezen zij voor het gebruik van plekken die passen bij hun voorkeuren? Het gegeven 

dat de polycentrische stedelijke regio bestaat, roept dus de vraag op of ook de polycen-

trische stedeling bestaat. een polycentrische stedeling onderscheidt zich van andere 

bewoners in een polycentrische stedelijke regio door daadwerkelijk gebruik te maken 

van een divers palet van plekken. Het begrip palet van plekken verwijst naar de 

diverse locaties die een individu opneemt als activiteitenplaats in zijn of haar dage-

lijkse leven. dit kunnen veel of weinig locaties zijn, die dichtbij of ver uit elkaar liggen. 

een individu geeft met het door hem of haar gebruikte palet van plekken als het ware 

kleur aan het eigen leven. de term ‘palet van plekken’ is geïntroduceerd om inzicht te 

verschaffen in de toenemende complexiteit van activiteitenplaatsen die mensen in het 
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dagelijkse leven benutten. Het palet van plekken bestaat uit de door een individu 

benutte locaties en verwijst dus niet naar een aaneengesloten ruimtelijk gebied of een 

omsloten territorium. de verwachting is dat de ruimtelijke uiteengelegdheid sterk is 

toegenomen. een eeuw geleden vielen de ruimtelijke leefwerelden van verschillende 

groepen in de stad nog in belangrijke mate samen. In de tussentijd groeide die uiteen 

en is er als het ware een archipel van leefwerelden ontstaan. Onder invloed van 

ruimtelijke en maatschappelijke veranderingen is het palet van plekken van mensen 

geïndividualiseerd. Het palet van plekken is een individueel bepaalde constellatie van 

activiteitenplaatsen; mensen worden bij het samenstellen wel geconfronteerd met 

verschillende constraints in de organisatie van tijd-ruimte gedrag. Op het moment dat 

het palet van plekken verspreid is over ten minste drie kernen binnen een regio 

spreken we over een polycentrische stedeling. dit maakt direct duidelijk dat niet elke 

bewoner van de polycentrische stedelijke regio zich hoeft te gedragen als een polycen-

trische stedeling. 

Op basis van de uitgevoerde analyses in de regio amsterdam kan geconcludeerd 

worden dat de polycentrische stedeling werkelijk in opkomst is. analyse van data van 

het tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal cultureel Planbureau toont aan dat 

bewoners in toenemende mate in het dagelijkse leven plekken buiten de eigen 

woonplaats benutten. Hoewel de toename van het aandeel regiogebruikers tussen 1987 

en 2007 op basis van onderzoek met OVG/MOn data gering lijkt, wordt het beeld van 

een toenemende ruimtelijke uiteengelegdheid bevestigd. Opvallend daarbij is de 

toename van het aandeel respondenten uit de oude centrumsteden amsterdam en 

Haarlem dat op de onderzoeksdag een plek binnen de regio maar buiten de eigen 

woonplaats heeft bezocht. Waren vroeger vooral bewoners van de suburbane gebieden 

regiogebruikers, nu zijn het ook vaak amsterdammers. Bewoners in de regio benutten 

daarnaast steeds vaker andere plekken in de regio en minder vaak amsterdam. de 

gemeten stijging van het aandeel regiogebruikers en de waargenomen verschuivingen 

vormen een belangrijke bevestiging voor de gedachte dat de regio amsterdam meer en 

meer als een polycentrische stedelijke regio functioneert. Op basis van de analyses 

met data van OVG/MOn mag ook de conclusie worden getrokken dat de gehanteerde 

regionale afbakening voldoet. Het overgrote deel van de intergemeentelijke verplaat-

singen vindt plaats binnen de regiogrenzen. In dit onderzoek is tevens gebruik 

gemaakt van een groot aantal lokale datasets. Met behulp van deze lokale data is voor 

zeven gemeenten nagegaan of er daadwerkelijk sprake is van een groeiende groep 

inwoners die als polycentrische stedelingen kunnen worden beschouwd. dit blijkt 

inderdaad het geval: een toenemend aandeel van de bewoners kan worden getypeerd 

als polycentrische stedeling in de regio amsterdam. 

Op basis van de empirische onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat 

sociaal-demografische en sociaal-economische achtergrondvariabelen invloed hebben 

op de kans dat iemand zich gedraagt als polycentrische stedeling. Ouderen, laagopge-

leiden en vrouwen gedragen zich minder vaak als een polycentrische stedeling dan 
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jongeren, hoogopgeleiden en mannen. In de loop van de tijd is de kans dat mensen zich 

gedragen als polycentrische stedeling echter, ongeacht hun sociaal-demografische of 

sociaal-economische positie, toegenomen. tot slot is de bevolkingsomvang van de 

regio toegenomen en neemt in absolute zin het aantal polycentrische stedelingen dus 

nog veel sterker toe.

 

Uit de empirische analyses blijkt dat de toename van het aandeel polycentrische 

stedelingen mede wordt veroorzaakt door sociaal-maatschappelijke (leefstijl) verande-

ringen. Juist omdat polycentrische stedelingen veelal een sterke sociaal-maatschappe-

lijke positie hebben en dientengevolge een grote mate van keuzevrijheid hebben in de 

wijze waarop zij hun leven organiseren, roept dit de vraag op waarom een uiteenge-

legd palet van plekken voor hen aantrekkelijk is. Immers ook polycentrische stedelin-

gen hebben net als ieder ander te maken met verschillende typen beperkingen bij het 

organiseren van hun dagelijkse leven in tijd en ruimte. Verplaatsingen vergen bijvoor-

beeld altijd een tijdsinvestering en daarnaast vereist het ondernemen van activiteiten 

op een groot aantal verschillende plekken meer afstemming. Op basis van dit onder-

zoek kan de hypothese worden geformuleerd dat niet uitsluitend complementaire 

kwaliteiten van locaties tot een grotere mobiliteit hebben geleid, maar ook de wens om 

in een zo’n groot mogelijke vrijheid het eigen leven te organiseren. daarnaast is er ook 

een polycentrische ruimtelijke structuur ontstaan. de ruimtelijke uiteengelegdheid 

hoeft dus niet voor iedereen het gevolg te zijn van keuzes, deels wordt het ook door de 

omgeving opgeroepen. Met andere woorden het risico bestaat dat de ontwikkeling in 

de richting van een polycentrische stedelijke regio voor groepen met een beperkte 

mobiliteit leidt tot sociale deprivatie. Hoewel hiervan nog niet of in zeer beperkte mate 

sprake lijkt te zijn in de nederlandse context, roept dit wel de vraag op welke effecten 

nieuw overheidsbeleid gericht op het terugdringen van mobiliteit zullen hebben. 

Problemen die met de opkomst van de polycentrische stedeling samenhangen zijn in 

ieder geval in belangrijke mate verbonden met mobiliteit. dit leidt immers tot meer 

verkeer en daarmee gepaard gaande milieubelasting. een andere mogelijke keerzijde 

van de opkomst van de polycentrische stedeling is een verminderde verbondenheid 

met de eigen woongemeente. er zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat de groep 

van polycentrische stedelingen deze minder sterke binding zelf als nadelig of proble-

matisch ervaart. de uitkomsten uit enkele lokale omnibusenquêtes wekken wel de 

suggestie dat juist groepen die een lokale oriëntatie hebben zich steeds meer ver-

vreemd voelen van hun directe woonomgeving. Schaalvergroting in combinatie met 

een restrictief mobiliteitsbeleid kan sociaal-ruimtelijk isolement in de hand werken. In 

het woonbeleid en specifiek het stedelijke vernieuwingsbeleid dient er daarom een 

verschuiving plaats te vinden van een focus op de buurt als plaats van het dagelijkse 

leven naar de betekenis van de woning als uitvalsbasis in het dagelijkse leven. 

naast de vraag in welke mate er in empirische zin gesproken kan worden over de 

opkomst van de polycentrische stedeling is er ook aandacht besteed aan de vraag of 
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het overheidsbeleid deze ontwikkelingen heeft gestimuleerd en of de opkomst van de 

polycentrische stedelijke regio en polycentrische stedelingen als positieve ontwikke-

lingen worden beschouwd. Veel beleid is de afgelopen decennia ingegeven door de 

negatieve effecten die het suburbanisatie proces heeft gehad voor het draagvlak van 

de steden. Het overheidsbeleid heeft lange tijd getracht (spontane) ontwikkelingen te 

keren. Hoewel de polycentrische stedelijke regio veelal wordt geroemd om de veron-

derstelde synergie die deze met zich mee brengt, wordt de opkomst van de polycentri-

sche stedeling zelf zelden positief beschreven. In veel beleidsstukken heeft het 

terugdringen van de mobiliteit nog altijd de voorkeur boven het versterken van de 

onderlinge verbanden binnen de metropoolregio amsterdam. In het perspectief van 

beleidsmakers onderneemt de ideale bewoner nog steeds tal van activiteiten in de 

onmiddellijke nabijheid van de woning. door alle activiteitenplaatsen op korte afstand 

te organiseren is er minimale mobiliteit nodig. Het in compacte setting uitvoeren van 

veel verschillende activiteiten op één locatie past echter niet bij het gedrag van de 

polycentrische stedeling. een divers palet van plekken blijkt te passen bij de individua-

liseringstrend die zich al decennialang voltrekt. de opkomst van de polycentrische 

stedeling vereist daarom een omslag in het denken over regionale ontwikkelingen en 

de betekenis van (dagelijkse) mobiliteit.




