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5 Processen op de schaal van Nederland 

Dit hoofdstuk geeft aan de hand van enkele trends een globale 

indruk van de sociaal-ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in 

de tweede helft van de twintigste eeuw, als achtergrond voor de 

hoofdstukken 6,7 en 8. Daarbij komen allereerst de uitdijing van 

het stedelijke gebied en de toename van het stedelijk grond

gebruik aan de orde. Daarna komen enkele oorzaken van die 

uitdijing aan bod. Eerst kort iets over de kwantitatieve groei van 

bevolking en bedrijvigheid. Vervolgens komt de invloed van 

kwalitatieve veranderingen in de organisatie en de armslag van 

individuen en huishoudens aan de orde. 

5.1 De uitdijing van het stedelijke gebied 

Veel voorzieningen die met onze stedelijke samenleving 

samenhangen zijn vooral na de Tweede Wereldoorlog sterk 

uitgebreid en veranderd. Te denken valt aan kantoren, universi

teiten, ziekenhuizen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, electrici-

teitscentrales, afvalverwerkingsbedrijven, haventerreinen, 

enzovoorts. De eisen die eraan worden gesteld worden in de 

loop van de tijd steeds hoger. Dat leidt in veel gevallen tot het 

gebruik van meer ruimte. Een indruk daarvan wordt gegeven 

door figuur 5.2, waarin de vergelijking wordt gemaakt tussen 

vooroorlogse oplossingen voor een kruising van twee wegen, 

een stadspark en een luchthaven en moderne varianten van deze 

voorzieningen. 

De sterke toename van het stedelijk gebied in de loop van de 

laatste halve eeuw is eerder in dit verhaal naar voren gekomen 

(o.a. in hoofdstuk 1, figuur 1.1). In figuur 5.1" wordt het stedelijk 

ruimtegebruik weergegeven over een periode van een eeuw. 

Vooral in de jaren zeventig is de groei sterk. 

In de jaren tachtig zakt de groei weer terug naar een normaal 

niveau. 

Figuur 5.1 Toename stedelijk gebied (1950-1990), bron: CBS (1994) 
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' ' De gegevens die in figuur 5.1 zijn gebruikt zijn afkomstig uit de bodemstatistiek 

van het CBS. Deze statistiek maakt het opstellen van een cijferreeks over een langere 

periode nauwelijks mogelijk door de vele definitieveranderingen, wijzigingen in de 

verzamelmethode en onduidelijkheden in de loop der jaren. De bewerking ervan door 

AB-onderzoek in 1997 neemt een aantal van de problemen weg, maar beslist niet alle. 

Dat maakt dat deze gegevens met de nodige voorzichtigheid moeten worden 

gehanteerd (vooral op een laag schaalniveau). 

Figuur 5.2 Schaalsprongen bij enkele voorzieningen (1950-1990) 
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Figuur 5.3 Woningvoorraad Nederland: 1900-1992, bron: CBS (1994) 
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Figuur 5.4 Personenmobiliteit in Nederland: 1960-1992, bron CBS (1994)-' 
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Figuur 5.5 Aantal personenauto's en bedrijfsvoertuigen: 1930-1993, bron: CBS (1994) 
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Figuur 5.6 Lengte autosnelwegennet (km), bron: CBS (1994) 
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Een belangrijke aspect van het toenemend stedelijk ruimte

gebruik is het aantal woningen: een toename van 1,1 miljoen in 

1900 tot 6,1 miljoen in 1993, meer dan een vervijfvoudiging 

binnen een eeuw (zie figuur 5.3). 

In de figuur is te zien dat de sterkste groei na de jaren vijftig 

plaats vindt. De afzwakking ervan tijdens de jaren negentig valt 

net buiten de grafiek. Een andere grote ruimtegebruiker is de 

auto. De personenmobiliteit verzevenvoudigt in 35 jaar tijd 

(figuur 5.4). Daarbij groeit vooral het aantal personenauto's: in 

1993 ruim veertig keer zoveel als in 1950 (zie figuur 5.5). 

Uit figuur 5.6 is op te maken dat die groei door de overheid is 

Veel van de tijdreeksen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de CBS-publicalie 

'Vijl en negentig jaren statistiek', uil 1994. Helaas betekent dit dat het niet mogelijk 

was gegevens van na 1993 op te nemen in die reeksen. 

gefaciliteerd door de voortdurende aanpassing van de infra

structuur. Sinds 1950 is het aantal km's autosnelweg met een 

factor twintig toegenomen. Wel neemt de groei na 1980 af. 

De versnelde groei van het stedelijk ruimtegebruik na ca 1965 

komt globaal overeen met de vorm van de groeicurven bij de 

woningen en de personenauto's. 

5.2 Groei van bevolking en bedrijvigheid 

De uitdijing van het stedelijk gebied wordt voor een deel veroor

zaakt door de kwantitatieve groei van inwoners en arbeids

plaatsen. De vraag over de betekenis van deze kwantitatieve 

factoren, die in hoofdstuk 1 werd gesteld, komt hier zij het 

beknopt, aan de orde. Tabel 5.1 geeft een beeld van de ontwikke

ling van de afgelopen eeuw. De periode 1900-1993 is in de tabel 

in tweeën geknipt, zodat de na-oorlogse periode vergeleken kan 
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worden met de eerste helft van de eeuw. De bevolking verdrie

voudigt in ruim negentig jaar. De groei in de eerste periode is 

iets sterker dan in de tweede. Het aantal huishoudens neemt veel 

sterker toe dan het aantal inwoners en bovendien is die groei 

sterker geconcentreerd in de na-oorlogse periode. Een soortgelijk 

verschijnsel doet zich voor bij de toename van het aantal 

woningen. Daarbij is de groei in de tweede periode nog sterker. 

Hieruit kan worden afgeleid dat de toename van het inwonertal 

in de loop van de tijd steeds minder invloed heeft op het 

stedelijk ruimtegebruik. Ofwel: allerlei niet-demografische 

factoren nemen toe in belang (zie volgende paragraaf), o.a. tot 

uitdrukking komend in de toename van het aantal huishoudens. 

De vraag blijft hoe groot de invloed is van de kwantitatieve groei 

van inwoners op het stedelijk ruimtegebruik. 

In economisch opzicht (netto nationaal inkomen per inwoner) is 

de groei na de oorlog veel sterker dan ervoor. Dit werkt vermoe

delijk door in de eveneens veel sterkere toename van het aantal 

woningen en het stedelijk ruimtegebruik. Het aantal werkzame 

personen neemt in de na-oorlogse periode weliswaar met 

1,7 miljoen (44%) toe, maar het aantal banen groeit veel sneller, 

vooral door de toename van deeltijdbanen. In 1969 bestaat 14% 

van het aantal banen uit deeltijdbanen, in 1993 is dit verdubbeld 

tot 28%. Ook het aandeel van flexibele banen is in die periode 

bijna verdubbeld (CBS, 1996). 

Tabel 5.1 Enkele maatschappelijke ontwikkelingen gedurende de twintigste eeuw, 

bronnen: CBS (1994), AB-0nderzoek(1992,1995) 

kengetallen 

5.3 Veranderingen op het individuele en 

huishoudensniveau 

Factoren die het ruimtegebruik beïnvloeden 

In de figuren 5.7 en 5.8 zijn enkele kenmerken van de bevolkings- en 

huishoudensontwikkelingen grafisch weergegeven. 

De spectaculaire groei van het aantal huishoudens in de 

na-oorlogse periode wordt vooral veroorzaakt door de toename 

van het aantal alleenstaanden; het aandeel van alleenstaande 

Figuur 5.7 Ontwikkeling bevolking en enkele deelcategorieën: 1899-1989, 

bron: CBS (1994) 
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Gecorrigeerd voor inflatie, de inkomens zijn teruggerekend naar het niveau van 1899 

(dat verklaart het lage getal van 1993). 

huishoudens in het totaal aantal huishouden neemt toe van 8% in 

1900, via 11% in 1947, tot 31% in 1993. 

Doordat dit type huishouden in de 

loop van de tijd steeds meer over een 

zelfstandige woning beschikt brengt de 

toename ervan een sterke groei van het 

aantal woningen met zich mee. Maar 

het is niet de enige huishoudens-

categorie, die de spectaculaire groei 

van het aantal woningen na de oorlog 

verklaart. Ook allerlei andere typen 

huishoudens vragen om meer 

woningen. Daardoor neemt het aantal 

woningen zeer sterk toe: van ruim 2 

miljoen in 1947 tot ruim 6 miljoen in 

1993 (tabel 5.1). 

Niet alleen dienen zich steeds grotere 
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Figuur 5.8 Verhouding éénpersoons-meerpersoonshuishoudens: 1899-1993, 

bron: CBS (1994) 

Figuur 5.10 Netto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, gecorrigeerd 

voor inflatie, indexcijfers, bron CBS (1994) 
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Figuur 5.9 De ontwikkeling van het gemiddeld aantal vertrekken per woning en 

per persoon: 1900-1995, bron: CBS (1994) 
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aantallen woningzoekenden aan, ze vragen ook steeds meer 

ruimte in en om de woning. Daarbij spelen zonder twijfel 

dezelfde factoren een rol, als in hoofdstuk 3 naar voren kwamen 

voor de angelsaksische situatie: steeds meer huishoudelijke en 

voor de vrije tijd bestemde apparatuur moet een plaats krijgen, 

het huis krijgt een steeds belangrijker rol als verblijfplaats en ook 

de privacy van de gezinsleden vraagt de nodige ruimte. Uit figuur 

5.9 blijkt dat tot 1975 zowel het gemiddeld aantal vertrekken per 

woning toeneemt als het gemiddeld aantal vertrekken per 

persoon. In de periode daarna veroorzaakt de afnemende 

huishoudensgrootte een lichte afname van het aantal vertrekken; 

de ruimte die per persoon wordt gebruikt blijft echter nog 

toenemen. 

Uiteraard gaat het bij het stedelijk ruimtegebruik niet om 

woningen alleen. Ook de ruimte voor recreatie-, groen- en 
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verkeersvoorzieningen in de omgeving van de woning neemt in 

de na-oorlogse periode sterk toe (zie ook figuur 5.5: de sterke 

groei van het autopark). 

Een belangrijk achtergrondgegeven bij de toenemende 

consumptie van ruimte wordt gevormd door de welvaart in de 

na-oorlogse periode. Zowel de bestedingsmogelijkheden voor de 

burger als die voor overheid en bedrijfsleven nemen in de 

tweede helft van de twintigste eeuw sterk toe (zie figuur 5.10)". 

Veel van de voorzieningen die de Nederlander anno 2002 

vanzelfsprekend vindt waren er een eeuw eerder nog niet of ze 

stonden alleen ter beschikking aan een kleine elite. Een voor

beeld van dat laatste vormt het wetenschappelijk onderwijs. 

In 1900 nemen 4 personen per duizend van de 18-25 jarigen deel 

aan het wetenschappelijk onderwijs; in 1995 zijn dit er 98. Voor 

het ruimtegebruik is naast deze vergrote deelname ook van 

belang dat het aantal vierkante meters per student sterk is 

gestegen. Een indirect gevolg van het gestegen opleidingsniveau 

is dat de verkeersmobiliteit er behoorlijk door wordt vergroot; 

hoger opgeleiden zoeken een baan en een woning binnen een 

ruimere arbeids- en woningmarkt dan lager opgeleiden en dat 

levert een groter aantal km's op bij de dagelijkse verplaatsingen 

(Dingemanse, 1993). 

Uit deze korte verkenning van trends kan de conclusie worden 

getrokken dat meerdere factoren een rol hebben gespeeld bij het 

Hierbij moei worden opgemerkt dal hier slechts de grote lijn wordt weergegeven 

(met intervallen van ca 10 jaar). Daardoor valt bijvoorbeeld de terugvallende 

economische ontwikkeling aan het begin van de jaren tachtig buiten het beeld. 
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sterk gegroeide ruimtegebruik na de 2e wereldoorlog. Als er al 

een basisfactor genoemd moet worden dan is dat de toegenomen 

welvaart, die als belangrijke conditie" is opgetreden voor de 

expansie en differentiatie die zich op vele terreinen heeft voor

gedaan. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de trends die in 

hoofdstuk 3 voor de angelsaksische landen gesignaleerd zijn. 

Factoren die de bewegingsvrijheid beïnvloeden 

Zoals in hoofdstuk 3 al naar voren is gekomen wordt de term 

bewegingsvrijheid in deze studie gebruikt voor de vrijheid bij 

het dagelijkse activiteitenpatroon. De eerder genoemde ver

anderingen in huishoudensssamenstelling vormen samen met de 

toegenomen welvaart en de technische ontwikkelingen de basis 

voor de sterke toename van de verplaatsings- en communicatie

mogelijkheden. De huishoudensgrootte neemt van 1900 tot 1993 

af van 4,6 tot 2.4 (zie figuur 5.11). Ook de eerder genoemde 

toename van het aandeel van de eenpersoonshuishoudens 

(figuur 5.8) heeft grote invloed. Tot het midden van de jaren 

zeventig domineert het traditionele gezin. Daarin komt dan vrij 

snel verandering. Een combinatie van demografische, econo

mische en culturele veranderingen treedt op: 

• het geboortecijfer daalt snel; 

• het aantal echtscheidingen neemt toe; 

• het aantal éénoudergezinnen neemt toe; 

• jongeren verlaten eerder het huis om zelfstandig te gaan wonen; 

• er wordt minder getrouwd en op latere leeftijd; 

• het aantal ouderen stijgt sterk; 

• het aantal huishoudens zonder kostwinner neemt aanmer

kelijk toe (levend van Bijstand, WAO, studiebeurs, AOW, 

WW of andere vorm van uitkering); 

• de etnische diversiteit neemt aanzienlijk toe; 

• de arbeidstijd wordt verkort; 

• het aantal werkende vrouwen neemt sterk toe"1 (o.a.: Vijgen 

e.a. 1986). 

In het traditionele patroon heeft ieder gezin één kostwinner 

(bijna altijd de man), die elke ochtend naar zijn werk vertrekt en 

's avonds thuis komt. Daar staat dan het avondeten klaar, 

verzorgd door zijn vrouw. Taken met betrekking tot wonen en 

werken zijn strikt gescheiden binnen een huishouden. Per huis-

Door de investeringen in de infrastructuur, in nieuwe machines en technieken 

neemt omgekeerd ook de welvaart toe. Naast oorzaak is de welvaart dus ook gevolg. 

"' In de leeftijd van 15-64 jaar werkt in 1960 22% en in 1987 52% van deze categorie 

vrouwen (na 1987 verandert de definitie van beroepsbevolking zodat de jaren 

negentig niet goed vergeleken kunnen worden met de jaren tachtig). 

Figuur 5.11 Gem. aantal personen per huishouden, bron: CBS (1994) 
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houden is er ook slechts sprake van één woon-werkrelatie, die 

aan weinig verandering onderhevig is. In de jaren zeventig 

wordt de variatie in de huishoudensvormen groter en gaan de 

leden van die huishoudens een meer individueel gedrag vertonen. 

Door de opkomst van kapitaalkrachtige één- en tweepersoons

huishoudens krijgen bepaalde buurten in de stad een specifiekere 

bevolking, met café's en restaurants en allerlei vormen van 

service, die passen bij deze leefstijl. Andere buurten met lage 

huren krijgen te maken met een steeds sterkere oververtegen

woordiging van mensen met een laag inkomen en een lage 

opleiding. Aan de rand van de stad of in de suburbs concen

treren zich rustige woonbuurten met eengezinshuizen en speel-

mogelijkheden voor gezinnen met kinderen. Een bont patroon 

van buurten ontstaat, die intern per buurt juist een geringe 

variatie vertonen. Bij de woonplaatskeuze spelen in veel gevallen 

de bereikbaarheid van die centra en de mogelijkheden voor werk 

en voorzieningen een belangrijke rol. Dit past in een al veel 

langer spelend patroon van specificering en specialisatie. 

De opdeling van arbeidsmarkt en woningmarkt en de specialisatie 

bij voorzieningen en opleidingen maken deel uit van dat patroon. 

Door de toegenomen verplaatsingsmogelijkheden, zowel met het 

openbaar vervoer als met de auto én door de beperkte mogelijk

heden binnen de bestaande steden ontstaan veel van de nieuwe 

woonmilieu's buiten de tot dan toe bestaande agglomeraties. 

Daarmee nemen de afstanden tussen wonen en werken, gemiddeld 

gezien, toe. Deze toename op grond van de morfologie van de 

stedelijke structuur wordt versterkt door het gedrag van de 

individuele stadsbewoner, die de contacten zoekt die passen bij 

zijn leefstijl, ook al moeten daar meer kilometers voor afgelegd 

worden. Vanaf de jaren tachtig in de twintigste eeuw is 

onderzoek gepleegd naar het gedrag van zogenoemde 'nieuwe' 

huishoudens (Cortie e.a., 1984, Vijgen e.a., 1986, Karsten, 1992, 
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Drooglever Fortuijn, 1993, Boomkens e.a., 1997, Reijndorp e.a., 

1998). Dit heeft het inzicht opgeleverd dat veel huishoudens 

beschikken over meer dan één baan en veelal op verschillende 

centra georiënteerd zijn. De woon-werkrelaties worden door 

tenminste drie oorzaken ingewikkelder: Ten eerste wordt de 

woning bij die huishoudens het startpunt van meerdere woon-

werkrelaties. Dit betekent tevens dat taken met betrekking tot 

wonen en werken niet meer strikt gescheiden zijn tussen de 

leden van het huishouden (Vijgen e.a., 1992). Voor een groeiende 

categorie huishoudens geldt zelfs dat er niets te scheiden valt: de 

eenpersoons-huishoudens. Ten tweede hebben steeds meer 

mensen verschillende banen of hun arbeidsplaats is niet meer 

aan één lokatie gebonden. Uitbesteding en detachering van werk 

zorgen ervoor dat men dan eens op de ene, dan weer op de 

andere werkplek werkt. Ten derde wordt de levensduur van 

woon-werkrelaties korter door de toename van het aantal 

tijdelijke arbeidscontracten: de dynamiek in de individuele 

werkcarrières neemt toe (Dingemanse, 1993). 

Dit individualistische patroon brengt een hoge verkeers-

mobiliteit met zich mee (zie de figuren 5.4 en 5.12). De opkomst 

van de personenauto hangt nauw samen met deze toenemende 

bewegingsvrijheid (zie figuur 5.5). Figuur 5.13 illustreert nog 

duidelijker hoe de auto in de periode 1971-1996 de andere 

vervoermiddelen verdringt en dan met name bus, tram en 

metro. De fiets en de trein hebben hun aandeel gedurende deze 

periode van 25 jaar redelijk weten te handhaven.7'Ten opzichte 

Figuur 5.13 Personenmobiliteit naar vervoermiddel, bron CBS (1994) 

160 

140 -

120 -

100 -

80 

Ë 60 

40 

gauto 

• motor 

• bromfiets 

• fiets 

PI trein 

D bus/tram/metro 

1 J3n^ ~l 
1960 1975 1992 

van 1950 zijn er in 1993 ruim veertig keer zoveel personenauto's 

(zie figuur 5.5) Die tendens zet zich ook na 1993 voort, vooral 

door de aanschaf van de tweede auto. In de periode van 1985 tot 

2001 neemt het autobezit toe met 45 %. Het aantal huishoudens 

met twee of meer auto's is in die periode bijna verdubbeld (CBS, 

2002). Van de tweepersoonshuishoudens heeft één op de vijf een 

tweede auto, van de grotere huishoudens ruim een derde. Het 

meer gevarieerde vestigingspatroon van de huishoudens, in de 

jaren zeventig en daarna, komt onder andere tot uiting in de 

.12 Personenmobiliteit Nederland per inwoner, bron: CBS 11994) 

1960 1971 1981 1993 

Hier moet bij worden aangetekend dal het bij deze illustratie gaat om woon

werkverkeer dat de gemeentegrens overschrijdt. Het ligt voor de hand te veronder

stellen dat binnen de woongemeente het aandeel van de fiets en het locale openbaar 

vervoer hoger ligt. 

Figuur 5.14 Forensen met vast werkadres, Nederland 1971-1996, 

bron: MuConsultl 1998) 
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Figuur 5.15 Modal split, woon-werkverkeer, vast werkadres buiten de 

woongemeente, bron: MuConsult (1998) 
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Figuur 5.17 Gem. uitgaven aan vakanties 1970-1996, bron: SCP (1998) 
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Figuur 5.16 Gem. aantal vakanties per vakantieganger, bron: SCP ( 
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toename van het forensisme (zie figuur 5.14). Deze toename 

krijgt nog meer profiel door het gegeven dat in de jaren zeventig 

en tachtig een reusachtige schaalvergroting optreedt bij de 

gemeenten. Dit impliceert dat de woon-werk-verplaatsingen, die 

in de forensisme-cijfers tot uitdrukking komen, zich daarna over 

een grotere afstand moeten afspelen. 

De toename van het forensisme en de toename van de woon-

werkafstand gaan dan ook hand in hand. Ook in een recente 

periode treedt nog een aanzienlijke groei op: de gemiddelde 

woon-werk-afstand neemt tussen 1985 en 1995 met ruim 21% 

toe. (MuConsult, 1998). Recentelijk heeft het CBS (2002) nieuwe 

cijfers gepubliceerd: de totale mobiliteit van de totale 
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Figuur 5.18 Percentage huishoudens met een pc, bron: CBS (1987,1988,1999) 

1985 1990 1996 

Nederlandse bevolking blijkt in de periode tussen 1985 en 2001 

gestegen te zijn met 30%. Volgens het CBS komt dit vooral door

dat mensen steeds meer autorijden. Het aantal autokilometers 

afgelegd door autobestuurders is in deze periode toegenomen 

met ruim 43%. Het aantal kilometers dat autopassagiers reisden 

nam toe met 16%. Autobestuurders zitten dus vaker alleen in de 

auto. Dat sluit aan op de eerder genoemde voortzetting van de 

individualisering. Mét de toename van de welvaart neemt ook 

het aantal vakanties toe(zie figuur 5.16) en bovendien wordt 

vaker naar het buitenland gereisd. De gemiddelde uitgave voor 

een reis naar het buitenland is hoger dan voor een binnenlandse 

vakantie (zie figuur 5.17). De sterk gegroeide luchtvaart houdt 

voor een deel verband met de buitenlandse vakanties. De toe

genomen bewegelijkheid gaat ook hier hand in hand met een 

toenemend ruimtegebruik. 
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De tweede helft van de twintigste eeuw is ook de periode van de 

doorbraak van de personal computer en de informatietechnologie. 

Het valt op dat de doorbraak van de pc bij de particuliere 

consument pas in de jaren negentig plaats vindt (zie figuur 5.18). 

Bij bedrijven doet de computer al eerder zijn intrede. Het 

massale gebruik van de computer voor kantoor-, ontwerp en 

onderzoeksactiviteiten treedt echter ook pas op vanaf het eind 

van de jaren tachtig. Tegen het einde van de eeuw treedt op het 

gebied van de informatietechnologie en de telecommunicatie een 

zodanige snelle ontwikkeling op dat van een revolutie gesproken 

kan worden. Binnen enkele jaren tijds wordt internet van een 

hobby voor enkele duizenden freaks tot een algemeen geaccep

teerd communicatie-medium. In dezelfde periode verovert de 

mobiele telefonie de wereld in twee jaar tijd. De mogelijkheden 

tot het verzenden van informatie nemen parallel hieraan 

eveneens in een hoog tempo toe. De algemene verwachting is 

dat de combinatie van deze recente trends grote maatschap

pelijke gevolgen zal hebben.Wat die gevolgen zullen zijn is 

moeilijk te zeggen,maar zeker is dat de communicatie op wereld

schaal er sterk door wordt bevorderd. 

5.4 Conclusie 

Deze korte verkenning van enkele trends leidt tot de conclusie 

dat in de Nederlandse samenleving sinds de eeuwwisseling 

sprake is van een zodanige combinatie van demografische en 

economische ontwikkelingen dat van een sterke druk op het 

gebruik van de ruimte kan worden gesproken. Vooral onder 

invloed van de gunstige inkomensontwikkeling zet deze tendens 

zich na de Tweede Wereldoorlog nog versterkt voort. 

De tendensen,die in hoofdstuk 2 naar voren kwamen voor de 

angelsaksische landen, doen zich ook in Nederland voor en 

leiden tot een sterke toename van het stedelijk ruimtegebruik. 

Er is echter niet alleen sprake van groei, ook de hoedanigheid 

van de samenleving verandert sterk. De traditionele waarden 

verliezen hun richtinggevende karakter. Dat leidt tot ontzuiling, 

een andere houding ten opzichte van anti-conceptie en nieuwe 

huishoudensvormen. Een grotere diversiteit aan leefstijlen 

ontwikkelt zich en wordt vervolgens vertaald in daarbij aan

sluitende woonmilieu's. Dit nieuwe, meer op individuele 

ontplooiing gerichte patroon, leidt tot méér en vooral sterker 

individueel bepaalde verplaatsingen. Met de hulp van 

verbeterde wegen en openbaar-vervoersmogelijkheden wordt de 

actieradius van de moderne stadsbewoner steeds verder 

Figuur 5.19 Toename inwonertal, stedelijk gebied en inkomen, indexcijfers 

1890-1989, bron: CBS0994) en AB-Onderzoek (1995) 
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vergroot. Het aantal verplaatsingen ten behoeve van het dagelijks 

functioneren neemt sterk toe evenals de afstand waarover ze zich 

afspelen. Daarnaast stellen fax, computer en internet hem in staat 

de beperkingen die aan fysieke verplaatsingen nu eenmaal toch 

altijd verbonden blijven, vooreen toenemend aantal contacten 

(ook mondiale) te overwinnen.Tenslotte kan een conclusie 

worden getrokken over de verhouding tussen de toename van 

het inwonertal en een aantal factoren op het gebied van indivi

dueel gedrag. In figuur 5.19 zijn de trends van inwonertal, 

inkomen en oppervlakte bebouwde kom naast elkaar gezet door 

het jaar 1899 als basisjaar te nemen (met de index 100). Daaruit 

blijkt dat tot ca 1970 de groei van het aantal inwoners ongeveer 

even snel plaats vindt als die van inkomen en oppervlakte 

bebouwde kom. Daarna blijft de groei van het inwonertal achter 

bij de toename van de andere twee factoren. Met andere 

woorden: na 1970 wordt de toename van het stedelijk ruimte

gebruik in mindere mate teweeg gebracht door die van het 

inwonertal. De hiervoor genoemde kwalitatieve factoren zijn 

daar vermoedelijk debet aan. Die factoren hangen sterk samen 

met de toename van het inkomen. 
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