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WOORD VOORAF
In de afgelopen jaren lijkt de waardering voor steden en het stedelijke leven
radicaal te zijn veranderd. Menig stadsbestuurder, beleidsmaker en onderzoeker
draagt de overtuiging uit dat de negatieve kijk op steden is omgeslagen in een
positieve waardering. Ook de voordelen van het wonen in de stad worden steeds
vaker genoemd. Volgens de socioloog Lodewijk Brunt komt de manier waarop men
tegenwoordig praat over de stad sterk overeen met de wijze waarop men in de
jaren zeventig over de leegloop van de steden dacht, namelijk als een fenomeen
waarvan men de achtergrond nauwelijks kan bevatten (Brunt 1989). Gaat het alleen
om een ander imago van steden of is er ook feitelijk sprake van een andere
houding van mensen en bedrijven tegenover de mogelijkheden die de stad biedt?
Onderzoek naar deze vraag richt zich vaak op de aantrekkingskracht van steden
op bepaalde categorieën huishoudens en bedrijven. De hernieuwde bevolkingsgroei
in steden, die overigens nog steeds van bescheiden omvang is, wordt inderdaad ten
dele veroorzaakt door de komst van migranten uit binnen- en buitenland. De oorzaken van de toegenomen 'trek naar de stad' liggen echter vaak buiten de sfeer van
de mogelijkheden die de stad biedt. Het is daarom zinvoller om de aandacht te
richten op de bevolking in of afkomstig uit de steden zelf. Zij maken een afweging
van de voor- en nadelen van het wonen in de stad. Ook getalsmatig is deze
aandacht op zijn plaats. De vermindering van de 'trek uit de stad' is groter dan de
groei van het aantal mensen dat zich in de steden vestigt.
Dit onderzoek heeft betrekking op de vermindering van de 'trek uit de stad' die
in de jaren zeventig en tachtig in Nederland heeft plaatsgevonden. Er wordt een
beschrijving gegeven van de gevolgen van de vermindering van de trek uit steden
voor de bevolkingsspreiding in Nederland (het zogeheten residentiële suburbanisatiepatroon). Ook is getracht een verklaring te geven waarom mensen meer in de
steden blijven wonen.
Het heeft lang geduurd voordat ik dit onderzoek nu als proefschrift kan afronden.
De gegevens voor dit onderzoek zijn ten dele jaren geleden verzameld. Enige
maanden geleden verzuchtte mijn promotor professor Jan Buursink dat het onderzoek steeds meer op een historisch-geografisch studie ging lijken. Toch geloof ik
niet dat deze gang van zaken de waarde van de studie wezenlijk heeft aangetast.
De oorzaken van de vermindering van de omvang en spreiding van de residentiële
suburbanisatie blijken grotendeels van structurele aard en zullen ook in de jaren
negentig de ontwikkelingen van het stedelijke landschap in Nederland bepalen.
Het zou niettemin beter zijn geweest wanneer de resultaten van dit onderzoek
eerder zouden zijn gepubliceerd. Wellicht was dan een bijdrage geleverd aan het
voorkomen van overtrokken verwachtingen over vermeende radicale veranderingen
van de waardering voor steden en het stedelijke woongenot. De veranderingen in
het lokatiekeuzegedrag van huishoudens worden immers in hoofdzaak bepaald door
de kansen en beperkingen om een geschikte woning op de woningmarkt te kunnen
betrekken. De veronderstelling van beleidsmakers over de veranderde waardering
van het wonen in de stad heeft dan ook veel weg van een 'self-fulfilling prophesy'.
Dat het er uiteindelijk toch van is gekomen, is te danken aan de steun van velen.
Graag wil ik enkele mensen in het bijzonder bedanken.
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DEEL I
ONDERWERP VAN DE STUDIE

1

INLEIDING

1.1

Aanleiding

In de loop van de jaren tachtig vertonen veel Nederlandse steden weer bevolkingsgroei. De omslag in bevolkingsontwikkeling is het meest duidelijk in de vier grote
steden (Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht). In de eerste helft van
de jaren zeventig neemt het inwonertal van deze vier steden gemiddeld jaarlijks
met ongeveer 46.000 mensen af. In de tweede helft van dat decennium is het bevolkingsverlies al nagenoeg gehalveerd tot een gemiddelde jaarlijkse bevolkingsafname
van 26.000 mensen, en de reductie van bevolkingsverlies zet zich in de eerste helft
van de jaren tachtig voort (gemiddeld jaarlijkse afname van ongeveer 15.000).
Vanaf 1984 groeit de bevolking in de vier grote steden weer (zie figuur 1.1.).
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Figuur 1.1 Jaarlijkse bevolkingsgroei in de Nederlandse steden , 1970-1989
* Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners in 1970:
vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht;
overige steden: Eindhoven, Haarlem, Groningen, Tilburg, Nijmegen, Enschede, Arnhem, Apeldoorn,
Breda, Leiden.
Cijfers gecorrigeerd voor gemeentcgrenswijzigingen

De veranderingen in bevolkingsgroei vertonen in de andere stedelijke gemeenten
een minder geprononceerd beeld. Het herstel van de bevolkingsgroei lijkt in deze
steden eerder te zijn ingezet, zij het dat de jaren van bevolkingsgroei en bevolkingsafname elkaar meer afwisselen dan in de vier grote steden.Bij de verklaring
van de verschillen in de ontwikkeling van de bevolkingsgroei tussen de vier grote
steden enerzijds, de andere stedelijke gemeenten en de overige Nederlandse
gemeenten anderzijds dient rekening te worden gehouden met de verschillende
demografische componenten die de bevolkingsgroei bepalen (zie tabel 1.1)
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Tabel 1.1 Loop van de bevolking in de Nederlandse steden en overig Nederland in verschillende jaren
(percentage van de gemiddelde bevolkingsomvang)
Natuurlijke
aanwas
Vier grote steden:
1971
1975
1980
1985
1987
Andere grote gemeenten:
1971
1975
1980
1985
1987
Overige Nederland:
1971
1975
1980
1985
1987

Migratiesaldo
Binnenland

Buitenland

Totale
bevolkings
groei

0,20
-0,18
-0,06
0,01
0,11

-2,42
-2,53
-1,61
-0,39
-0,48

0,61
1,74
2,20
2,74
2,80

-1,61
-0,97
-0,53
2,36
2,43

0,73
0,28
0,26
0,21
0,22

-0,74
-0,62
-0,20
-0,34
-0,30

0,21
0,46
0,51
0,13
0,31

0,20
0,12
0,57
0,00
0,23

1,09
0,63
0,60
0,47
0,52

0,71
0,62
0,33
0,11
0,12

0,17
0,12
0,08
0,00
-0,06

1,97
137
1,01
0,58
0,58

Bron: CBS, Loop van de bevolking per gemeente (diverse jaren)

Het herstel van de bevolkingsgroei in de vier grote steden wordt bepaald door de
toenemende komst van buitenlandse migranten enerzijds en de verminderde trek
van migranten uit de steden naar andere gemeenten in Nederland anderzijds. De
veranderingen in de natuurlijke aanwascijfers doen er in kwantitatieve zin minder
toe. De onderlinge niveauverschillen van de natuurlijke aanwas in de steden
(relatief laag) en overige Nederland (relatief hoog) blijven in grote lijnen bestaan.
Daarnaast nemen de absolute verschillen in natuurlijke aanwas af.
per duizend van de bevolking
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Figuur 1.2 Bevolkingsgroei in Nederland, 1970-1989
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Vooral de vier grote steden zijn belangrijke concentratiegebieden van buitenlandse
migranten. In de afgelopen twintig jaar heeft zich een drietal pieken voorgedaan
in de komst van buitenlanders naar Nederland (zie figuur 1.2). In dejaren zeventig
zijn de onafhankelijkheid van Suriname en de gezinshereniging onder buitenlandse
werknemers hiervoor verantwoordelijk. In de laatste jaren is er ook sprake van een
groeiend aantal asielzoekers. Het is opvallend dat buiten de vier grote steden de
komst van de buitenlanders veel minder heeft bijgedragen aan de bevolkingsgroei.
De vergelijking van de aard van de bevolkingsgroei in de vier grote steden enerzijds
en de andere stedelijke gemeenten anderzijds gaat voor de vermindering van de
binnenlandse vertrekoverschotten beter op dan voor de toename van de buitenland
se vertrekoverschotten.
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Figuur 1.3 Binnenlandse vestiging en vertrek ín de vier grote steden, 1970-1989
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Figuur 1.4 Binnenlandse vestiging en vertrek in de andere grote gemeenten, 1970-1989
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In de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig laten veel Nederlandse steden
omvangrijke binnenlandse vertrekoverschotten zien. Mensen verlaten de stad en
gaan in de omgeving wonen, aangezien in de steden te weinig woningen beschik
baar zijn terwijl buiten de steden wel veel woningen worden gebouwd. Groeiende
welvaart en toenemend particulier autogebruik stellen ex-stadbewoners in staat
een gewenste woning te betrekken in een door velen als prettig ervaren woonomge
ving. De omvang van het binnenlandse vertrek uit de steden neemt evenwel na het
midden van de jaren zeventig sterk af. Samen met het nagenoeg gelijk blijven van
de vestiging in de steden leidt dit tot een vervlakking van de binnenlandse
migratiesaldi in de steden (zie figuren 1.3 en 1.4). Deze trend zet zich ook in de
loop van de jaren tachtig door en levert daarmee een bijdrage aan het herstel van
de bevolkingsgroei in de steden.
De vermindering van de omvang van het vertrek uit de steden houdt ook in dat de
totale intergemeentelijke mobiliteit in Nederland minder wordt, omdat de migratie
vanuit de steden naar het omliggende - min of meer landelijke - gebied de meest
dominante migratiestroom is in het binnenlandse intergemeentelijke migratiepa
troon (zie figuur 1.5). Aanvankelijk neemt in het begin van de jaren zeventig de
intergemeentelijke mobiliteit nog toe, maar na 1974 treedt een sterke vermindering
op. De intergemeentelijke mobiliteit bereikt in 1979 een na-oorlogs dieptepunt en
blijft daarna ook onder het niveau van de beginjaren zeventig. Weliswaar neemt de
totale verhuismobiliteit in de loop van jaren tachtig weer toe, maar er treedt een
verschuiving op van intergemeentelijke mobiliteit naar binnen-gemeentelijke mobili
teit. Een steeds groter deel van de jaarlijkse verhuizingen in Nederland blijft dus
beperkt tot een verandering van woning binnen dezelfde gemeente.
(x 1.000)
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Figuur 1.5 Aantal intergemeentelijk verhuisde personen in Nederland, 1970-1989
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In verband met de hierboven genoemde veranderingen in de omvang en richting
van verhuisstromen lijken zich ten aanzien van het ruimtelijke spreidingspatroon
van de Nederlandse bevolking twee tendensen voor te doen. Enerzijds is er een
afnemende trend naar deconcentratie van de bevolking in de richting van kleinere
woonkernen buiten de steden. Deze trend wordt meestal suburbanisatie genoemd.
Anderzijds is er een trend naar concentratie van bevolking in de steden. Hiervoor
wordt wel de term re-urbanisatie gebruikt. Deze term is in relatie tot het herstel
van de bevolkingsgroei in steden in verschillende opzichten misleidend. De trend
naar re-urbanisatie wordt niet zo zeer veroorzaakt doordat steden steeds meer
mensen uit andere delen van Nederland aan zich weten te binden, maar vooral
door de komst van buitenlanders. Daarnaast blijven mensen meer in de steden
wonen, zodat de vertrekcijfers van de steden naar beneden gaan.
De hernieuwde bevolkingsgroei in de steden is niet onopgemerkt gebleven in
kringen van beleid en wetenschap. Er is een toenemende aandacht voor een zogenaamde 'stedelijke herleving', die in verband wordt gebracht met de toenemende
aantrekkingskracht van steden op bepaalde bevolkingscategorieën en bedrijfstypen
(Ottens 1989, p. 1). Bij de verklaring van deze stedelijke herleving richt de
aandacht zich meestal op het belang van het stedelijke vestigingsmilieu. Steden
bieden een woon-, verzorgings- en produktiemilieu die gekenmerkt worden door
verscheidenheid en ruimtelijke concentratie. De stedelijke herleving in de zin van
hernieuwde bevolkingsgroei in de steden moet in deze zienswijze worden
verbonden met verbeteringen die in het stedelijke woonmilieu zijn aangebracht en
met de meer positieve waardering van het stedelijke woonmilieu door bepaalde
bevolkingsgroepen. Veranderingen in het stedelijke woonmilieu en de beleving
van deze veranderingen staan natuurlijk niet op zichzelf. Zij zijn tijdgebonden en
worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen. De wisselwerking tussen
deze maatschappelijke factoren en de veranderingen in het stedelijke woonmilieu
kunnen er toe leiden dat er wijzigingen optreden in het lokatiegedrag van
huishoudens. Huishoudens houden bij de beslissing over hun woonlokatie rekening
met hun woonvoorkeuren en de mogelijkheden en beperkingen die de stedelijke
woningmarkt hen biedt. Er bestaan verschillen tussen huishoudens in voorkeur voor
een bepaalde woning of woonplaats en tevens is er sprake van een ongelijkheid in
kansen om een woning en woonplaats naar keuze te betrekken. Zowel qua voorkeuren als qua beperkingen doen zich dus tussen huishoudens verschillen voor en
deze verschillen zijn afhankelijk van de positie van huishoudens op de woningmarkt. Naast de eigen mogelijkheden is men daarbij ook afhankelijk van het
gedrag van anderen, hetgeen het duidelijkst naar voren komt bij de doorstroming
op de woningmarkt.
Trends in het spreidingspatroon van bevolking zoals suburbanisatie en re-urbanisatie worden daarom gekenmerkt door een grote mate van sociale differentiatie, die
tot uiting komt in verschillen in samenstelling van verhuisstromen. Dit betekent
dat bij de verklaring van veranderingen in trends als suburbanisatie en reurbanisatie moet worden uitgegaan van een actorcentrische benadering. Dat wil
zeggen dat moet worden nagegaan in hoeverre maatschappelijke veranderingen en
veranderingen op de stedelijke woningmarkt geleid hebben tot wijzigingen in het
lokatiekeuzegedrag van huishoudens. De aandacht richt zich dan op de omstandigheden waaronder huishoudens besluiten om al dan niet te verhuizen naar een
woning in of buiten de steden.
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1.2

Probleemstelling en opzet van het onderzoek

Deze studie geeft een beschrijving van de veranderingen in het spreidingspatroon
van de bevolking in Nederland gedurende de afgelopen twintig jaar. De aandacht
richt zich in het bijzonder op de veranderingen in het residentiële suburbanisatieproces. Tevens wordt gezocht naar verklaringen voor de veranderingen in omvang
en spreiding van de suburbanisatie. Deze doelstelling leidt tot de volgende
probleemstelling:
In welke mate doen zich veranderingen voor in het ruimtelijke patroon van
de bevolkingsspreiding in Nederland en in welke zin kunnen deze veranderingen worden verklaard uit de bereidheid en de mogelijkheden van
huishoudens om te verhuizen vanuit steden naar suburbane gebieden?
Uit deze probleemstelling zijn de volgende drie onderzoeksvragen afgeleid:
a.
b.
с

In welke mate is er in Nederland sprake van veranderingen in het spreidingspatroon van de bevolking en wijzen deze veranderingen op een trendbreuk in
de stedelijke bevolkingsontwikkeling?
In welke zin worden de veranderingen in het spreidingspatroon van de
bevolking in Nederland veroorzaakt door een andere afweging die mensen
maken van de voor- en nadelen van het wonen in en buiten de steden?
Welke maatschappelijke omstandigheden houden verband met de verminde
ring van de omvang en de spreiding van de suburbanisatie?

De studie omvat vier delen, te weten een conceptueel deel, een beschrijvend deel,
een theoretisch deel en een verklarend deel (zie figuur 1.6.).
In het conceptuele deel, dat vooral betrekking heeft op hoofdstuk 2, worden enkele
centrale begrippen behandeld. De hernieuwde bevolkingsgroei in de steden wordt
daarbij in een historisch verloop van het verstedelijkingsproces geplaatst. Tevens
worden kritische kanttekeningen geplaatst bij een al te deterministische toepassing
van de bij de beschrijving van het demografische verstedelijkingsproces veelal
gebruikte fasemodellen.
Het beschrijvende deel van de studie bestaat uit een geografische analyse van de
veranderingen in de bevolkingsspreiding en de binnenlandse migratie in Nederland
in de periode 1970-1985. Deze periode is enigszins gedateerd, maar omvat de tijd
spanne waarin zich de vermindering van de suburbanisatie zich heeft voorgedaan.
Ter wille van deze analyse wordt in hoofdstuk 3 een regionale indeling van Neder
land gepresenteerd met de bedoeling een onderscheid te maken tussen stedelijke
en landelijke gebieden. Juist in een sterk verstedelijkt land als Nederland is een
dergelijk onderscheid gradueel. Een dergelijke regionale indeling is evenwel een
onmisbaar instrument bij de interpretatie van de veranderingen in bevolkings
spreiding in relatie tot de wijzigingen van het verstedelijkingspatroon.
Hoofdstuk 4 bevat de eigenlijke beschrijving van de veranderingen in bevolkings
spreiding en binnenlandse migratie. Er wordt vooral ingegaan op de veranderingen
in omvang en richting van de verhuisstromen vanuit de steden naar de omliggende
gemeenten.
In het theoretische deel (hoofdstuk 5) wordt een conceptueel raamwerk gepresen8

teerd over de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in
het suburbanisatieproces. Een dergelijke relatie is uiterst complex en kan via
verschillende theoretische invalshoeken worden ingevuld. Toegespitst op het lokatiegedrag van huishoudens gaat het om de vraag in welke zin de wisselwerking tussen maatschappelijke en ruimtelijke context van invloed is op het aanpassingsgedrag
van huishoudens op de veranderende omstandigheden op de woningmarkt.
Voor een onderzoek naar de vermindering van de suburbanisatie komen verschillende groepen huishoudens als relevant in aanmerking. Er is gekozen voor een
onderzoeksopzet waarbij de aandacht voornamelijk is gericht op huishoudens die
bereid zijn om vanuit steden te gaan verhuizen naar een 'echte' suburbane gemeente. Echt in die zin, dat het om een suburbane gemeente gaat met een kleinschalige, min of meer rurale signatuur. Een deel van deze huishoudens heeft dit
ook daadwerkelijk gedaan, en worden in dit onderzoek als feitelijke suburbanisant
betiteld. Een ander deel van de huishoudens heeft een dergelijke verhuizing
weliswaar serieus overwogen, maar is uiteindelijk in de woning in de stad blijven
wonen of binnen de stad verhuisd. Samen met de huishoudens die hebben overwogen om naar een echte suburbane gemeente te verhuizen, maar uiteindelijk naar
een groeigemeente aan de rand van de stad zijn verhuisd, worden deze huishoudens
in dit onderzoek de suburbanisatie-geneigden genoemd. Een dergelijk onderzoek
kan alleen op basis van een case-study worden uitgevoerd. Daartoe is in MiddenBrabant, het gebied rond Eindhoven en Tilburg, en onderzoek uitgevoerd.
Het onderzoek richt zich niet zo zeer op de interpretatie van de op macro-niveau
geregistreerde veranderingen in de verhuisstromen tussen stedelijke centra en
omliggende woonkernen onderling, maar op de analyse van de kenmerken van
huishoudens die in de jaren zeventig en beginjaren tachtig hebben overwogen om
vanuit Eindhoven en Tilburg te verhuizen naar een woning in het omliggende suburbane gebied. Tevens zijn de motieven geanalyseerd die huishoudens hebben gehanteerd om al dan niet te verhuizen naar een woning buiten de stad.
In hoofdstuk 6 wordt allereerst een beschrijving gegeven van het onderzoeksgebied
Midden-Brabant. Er zijn in totaal 997 vraaggesprekken gevoerd met respondenten
die daadwerkelijk naar het suburbane gebied zijn verhuisd of dat serieus hebben
overwogen. Bij de feitelijke suburbanisanten gaat het om 473 respondenten die verhuisd zijn in de periode 1972-1976 en 297 respondenten die verhuisd zijn in de
periode 1979-1982. De controlegroep bestaat uit respondenten die hebben overwogen om naar het omliggende suburbane gebied te verhuizen, maar uiteindelijk
in hun woning in Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen (67 respondenten), binnen Eindhoven of Tilburg zijn verhuisd (55 respondenten) of naar een omliggende
groeigemeente zijn verhuisd (105 respondenten).
In hoofdstuk 7 wordt gekeken naar de verschillen tussen de genoemde populaties
qua huishoudenskenmerken en kenmerken van de betrokken woningen en in hoofdstuk 8 staat de woningmarktpositie van de respondenten centraal. Daarbij wordt de
verhuizing naar het suburbane gebied geïnterpreteerd vanuit het perspectief van de
doorstroming op de stadsgewestelijke woningmarkt.
In hoofdstuk 9 tenslotte wordt het lokatiekeuzeproces van de respondenten geanalyseerd. Naast de vertrek- en vestigingsmotieven wordt aandacht besteed aan
het zoekgedrag en het substitutiegedrag van de respondenten.

veronderstellingen

Hoofdstuk 1:
• stedelijke bevolkingssamenstelling
• woonvoorkeuren
• economische groei
• vraag-aanbodverhoudingen woningmarkt
• overheidsbeleid

conceptueel kader

Hoofdstuk 2:
• het begrip verstedelijking
• verklaringen van verstedelijking
• het begrip suburbanisatie

beschrijvende
analyse

Hoofdstuk 3:
• regionale indeling
van Nederland

theoretisch kader

Hoofdstuk 5:
• handelingstheorieën
• macro- en micro-analyse

verklarende analyse

Hoofdstuk 6:
• opzet case study Midden-Brabant

Hoofdstuk 4:
• bevolkingsspreiding
• binnenlandese migratie
• migratie naar suburbane
gebieden

macro-analyse
Hoofdstuk 7:
• verandering van vraag
en aanbod op deelmarkten

micro-analyse
Hoofdstuk 9:
• verhuisgeneigdheid
• zoekgedrag
• substitutie

Hoofdstuk 8:
• doorstroming

evaluatie

Figuur 1.6 Hoofdstukkenindcling
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Hoofdstuk 10:
• samenvatting en slotbeschouwing

1.3

Maatschappelijke factoren en vermindering van suburbanisatie:
enkele veronderstellingen

Het doel van deze studie is om door middel van een case study inzicht te krijgen
in de maatschappelijke factoren die van invloed zijn op de bereidheid en de
mogelijkheden van stadbewoners om al dan niet naar het suburbane gebied te verhuizen. In principe gaat het om de vraag welke factoren de verhuismobiliteit van
huishoudens bepalen. Sommige factoren hebben gevolgen voor de verhuismobiliteit
in het algemeen (dus ongeacht de richting van de migratie), andere factoren
hebben meer specifiek invloed op verhuizingen uit steden naar suburbane gebieden.
Via een literatuurverkenning is een selectie gemaakt van enkele maatschappelijke
ontwikkelingen die voor een dergelijke analyse relevant zijn. Uitgangspunt daarbij
is, dat wordt gekeken naar die factoren die van invloed zijn op de voorkeuren en
de omstandigheden rond de eventuele beslissing van huishoudens om vanuit de
steden naar het suburbane gebied te verhuizen.
Er bestaat een nauwe relatie tussen de (veranderingen in) huishoudenssamenstelling en de verhuisgeneigdheid van huishoudens. In dit verband wordt vaak het
begrip huishoudenscyclus gebruikt. Veel auteurs halen daarbij de klassieke studie
van Rossi (1955) aan, die aantoont dat de positie die een huishouden in de huishoudenscyclus inneemt een grote voorspellende waarde heeft voor de verhuisgeneigdheid. Vooral op momenten dat in het kader van het doorlopen van de huishoudenscyclus veranderingen plaatsvinden in de huishoudenssamenstelling wordt
de huisvestingssituatie van het huishouden aangepast aan de veranderde woonbehoeften. Belangrijke momenten hierbij zijn bijvoorbeeld het aangaan van een
huwelijk, het krijgen van kinderen, het uiteenvallen van een huishouden door
scheiding of het overlijden van één van beide partners en het uit huis gaan van de
kinderen.
De relatie tussen huishoudenscyclus en verhuisgeneigdheid van huishoudens is
ingang geweest voor talloze migratie-onderzoeken (zie voor een overzicht Priemus
1984). Al deze studies kunnen worden opgevat als specifieke toepassingen van een
meer algemeen kosten-baten model, waarbij de achterliggende gedachte is dat door
veranderingen in de huishoudenssamenstelling en/of huisvestingssituatie andere
woningen aantrekkelijker worden dan de huidige woning (Clark, Deurloo en Dieleman 1986). De hieruit voortvloeiende verhuisgeneigdheid wordt in een feitelijke
verhuizing omgezet indien de daarmee bereikte verbeteringen in huisvestingssituatie
opwegen tegen de kosten van de verhuizing. De gedachte heeft zeker zijn nut
bewezen bij de verklaring van het verhuisgedrag van huishoudens. Toch wijzen
verschillende auteurs op de beperkte verklarende waarde van deze gedachte. Zo
meent Murie (1974) dat feitelijke verhuizingen ook verklaard moeten worden uit
de positie van de huishoudens op de arbeidsmarkt, uit de beperkingen die het
beschikbare aanbod op de woningmarkt aan de huishoudens oplegt en uit de verschillen in leefstijlen tussen de huishoudens. In de Nederlandse migratieliteratuur
zijn onder meer door Vergoossen (1982) en door Hooimeijer en Linde (1988)
enkele conceptuele bezwaren opgesomd tegen deze kosten-baten benadering van
het verhuisproces. De kritiek richt zich op de volgende punten:
er zijn verschillende operationalisaties van het begrip huishoudenscyclus in
omloop die, mede in verband met het meerdimensionale karakter van het
begrip huishoudenscyclus, de onderlinge vergelijkbaarheid van de verschillen11

de onderzoeksuitkomsten niet ten goede komt,
er wordt onvoldoende rekening gehouden met eventuele gedwongen verhuizingen (zie ook Popp 1976),
te vaak wordt uitgegaan van de soevereiniteit van de consument waardoor het
veronderstelde verband tussen verandering in huishoudenssamenstelling en
mobiliteit een te zeer voluntaristisch karakter krijgt (zie ook Short 1978),
vaak is niet duidelijk of de verhuizing primair tot stand komt door een verandering in huishoudenssamenstelling dan wel dat de verhuizing het gevolg is
van een geheel andere reden, en de verandering in huishoudenssamenstelling
slechts een bijkomstigheid is.
Deze bezwaren gelden vooral voor onderzoek op individueel niveau, maar onderzoek op geaggregeerd niveau heeft niettemin de relatie tussen huishoudenssamenstelling en mobiliteit statistisch aangetoond. Uit het onderzoek van Hooimeijer en
Linde (1988) komt naar voren dat de relatie tussen huishoudenssamenstelling en
verhuisgeneigdheid sterk afhankelijk is van het type woning waarin men woont.
Verder is de relatie tussen huishoudenssamenstelling en feitelijke verhuizing (= de
realisatiekans) afhankelijk van de vraag/aanbodverhoudingen op de verschillende
deelmarkten van de woningmarkt. De onderscheiden huishoudenstypen onder starters en doorstromers (in totaal 10 huishoudenstypen) vertonen daarom niet alleen
verschillen in woonpreferenties, maar ook in realisatiekansen.
Het is aannemelijk dat indien er veranderingen optreden in de huishoudenssamenstelling van de stedelijke bevolking, deze veranderingen ook gevolgen hebben voor
de aard van de woonpreferenties en de realisatiekansen van de stedelijke bevolking
als totaal. Dit kan de vermindering van het aantal verhuizingen naar suburbane
gebieden inhouden. Hierbij gaat om een kwantitatief en een kwalitatief aspect.
Kwantitatief is van belang de vraag in welke mate huishoudenstypen, die oververtegenwoordigd zijn onder de suburbanisanten, minder vaak in de steden voorkomen.
Zo wordt de samenstelling van de migratie naar suburbane gebieden traditioneel
gedomineerd door jonge gezinnen. De vergrijzing en de groei van het aantal alleenstaanden in de stad kunnen een vermindering van het aantal verhuizingen van stad
naar suburbaan gebied te weeg brengen. Deze mogelijke verklaring wordt in paragraaf 1.3.1 in veronderstellende zin verder uitgewerkt.
Kwalitatief van belang zijn eventuele veranderingen in woonpreferenties, ongeacht
de veranderingen in huishoudenssamenstelling. Indien onder invloed van maatschappelijke processen als individualisering, privatisering en emancipatie een min
of meer algemene verschuiving in woonvoorkeuren plaatsvindt, dan kan dit leiden
tot een afnemende voorkeur voor het suburbane wonen en een verhoogde voorkeur
voor het wonen in steden. Deze mogelijke verklaring zal, in veronderstelllende zin,
in paragraaf 1.3.2. worden uitgewerkt.
Naast sociaal-demografische aspecten zijn ook sociaal-economische aspecten van
groot belang zijn bij verhuizingen. Het inkomensniveau speelt een belangrijke rol
bij de mogelijkheden van huishoudens om een woning naar wens te kunnen betrekken. De economische ontwikkelingen in de jaren zeventig en begin jaren tachtig
staan onder invloed van een teruglopende conjunctuur. Naast een stijgende werkloosheid en een verminderde arbeidszekerheid, valt een verminderde gemiddelde
inkomensstijging op. Beide aspecten beïnvloeden de voorkeur en de kansen van
een verhuizing in het algemeen, en die naar het suburbane gebied in het bijzonder.
Op deze relatie zal in paragraaf 1.3.3. nader worden ingegaan.
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Ook de beschikbaarheid van woningen is van invloed op de verhuismobiliteit van
huishoudens. Daarom wordt in deze studie veel aandacht geschonken aan de vraagaanbodverhoudingen op de verschillende deelmarkten van de stadsgewestelijke
woningmarkt. De beschikbaarheid van woningen is niet alleen afhankelijk van het
aantal en soort woningen dat door nieuwbouw en doorstroming in de bestaande
voorraad vrijkomt, maar ook van het aantal concurrerende vragers op de diverse
deelmarkten (zie paragraaf 1.3.4.). De vraag-aanbodverhoudingen worden ook bepaald door het woningtoewijzingsbeleid van de overheid. In suburbane gebieden
gaat het vooral om het vestigingsbeleid van de lokale overheid. Dit aspect staat
centraal in paragraaf 1.3.5.
1.3.1

Veranderingen in de stedelijke bevolkingssamenstelling

De Nederlandse bevolking is qua leeftijdsopbouw en huishoudenssamenstelling in
de laatste decennia sterk veranderd. Deze demografische trends doen zich als
eerste en dikwijls in sterkere mate voor in steden.
Zo is er ten aanzien van de leeftijdsopbouw sprake van ontgroening en vergrijzing:
het aandeel jongeren wordt geringer en het aandeel ouderen stijgt. Vooral steden
vallen op door een gering aantal jongeren en een groot aantal ouderen (Bargeman
1987). Met betrekking tot de jongeren is vooral de leeftijdsgroep 5-17 jarigen
ondervertegenwoordigd (Castenmiller en Knol 1989). Steden zijn wel belangrijke
pleisterplaatsen voor zogeheten 'jong-volwassenen'. De leeftijdsgroep 20-34 jarigen
is in de veertien grootste steden in Nederland sterk in omvang toegenomen
(Schouw en Den Draak 1986). Vooral steden met instellingen voor hoger onderwijs vertonen een oververtegenwoordiging van de leeftijdsgroep 15-34 jarigen
(Bargeman 1987).
Naast veranderingen in leeftijdsopbouw is de toename van het aantal huishoudens
een belangrijke nationale demografische trend. De groei van het aantal huishoudens overtreft de groei van de bevolking. Zo groeit de Nederlandse bevolking tussen 1970 en 1988 met 13,5%, terwijl het aantal huishoudens met 48,9% toeneemt.
Het gemiddeld aantal personen per huishouden wordt steeds kleiner ten gevolge
van de groei van het aantal één- en tweepersoonshuishoudens en de afname van
het aantal kinderen per gezin. Tussen 1970 en 1988 is de gemiddelde omvang van
de huishoudens in Nederland gedaald van 3,21 naar 2,45 personen per huishouden.
Een combinatie van factoren, zoals verhoging van het opleidingsniveau, ontkerkelijking, vrouwenemancipatie en de verhoogde arbeidsparticipatie van vrouwen
heeft geleid tot een vermindering van de gezinsvorming en het ontstaan van
kleinere gezinnen (Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars 1986).
De groei van het aantal één- en tweepersoonshuishoudens doet zich voor in zowel
de jongere als de oudere leeftijdscategorieën. Na het midden van de jaren zestig
bereikt de naoorlogse omvangrijke geboortencohorte (de zogeheten 'baby-boom'
generatie) de leeftijd waarop zij zelfstandige huishoudens gaan vormen. Ook loopt
de leeftijd terug waarop jongeren zelfstandig gaan wonen. Veel van deze jongeren
gaan ongehuwd samenwonen of vormen een eenpersoonshuishouden. Omdat jongeren op jeugdige leeftijd het ouderlijke huis verlaten treedt de reductiefase bij
de gezinshuishoudens eerder in, waardoor het aantal oudere tweepersoonshuishoudens groeit (Hooimeijer en Linde 1988). In de loop van de jaren zeventig en
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tachtig wordt dit kwantitatief van belang door de vergrijzing van de bevolking.
De huishoudenssamenstelling van de Nederlandse bevolking is verder gewijzigd
door de stijging van het aantal scheidingen. In 1988 is het aantal huwelijksontbindingen in Nederland ruim 2,5 keer zo groot als in 1970. Vooral in de leeftijdsgroepen tot 40 jaar neemt de echtscheidingskans toe, met als gevolg dat het
aantal één-oudergezinnen sterk is gestegen.
Steden worden gekenmerkt door een relatief hoog aandeel eenpersoonshuishoudens (Atzema en Huigen 1989). Dit huishoudenstype neemt in de steden ook
het sterkst toe. In het midden van de jaren tachtig bestaat ongeveer een derde van
de huishoudens in de steden uit eenpersoonshuishoudens. Dit percentage ligt in
de grote steden in de Randstad hoger (37%) dan in de grote steden buiten de
Randstad (32%) (Castenmiller en Knol 1989), en in beide gevallen boven het
nationale percentage (ongeveer 28%). Het merendeel van deze alleenstaanden zijn
jonger dan 34 jaar.
Steden kennen ten aanzien van de tweepersoonshuishoudens verder een duidelijke
oververtegenwoordiging van ongehuwd samenwonenden. In het midden van de jaren tachtig bestaat een kleine 10% van het aantal huishoudens in de steden uit
ongehuwd samenwonenden, terwijl dit tien jaar eerder nog 2% bedroeg (Castenmiller en Knol 1989).
Ondanks de groei van het aantal echtscheidingen is het aandeel één-oudergezinnen
nog steeds gering (ongeveer 4% van het totaal aantal huishoudens in Nederland).
In het begin van de jaren tachtig is er sprake van een duidelijke oververtegenwoordiging van dit huishoudenstype in de steden, maar dit huishoudenstype heeft
zich steeds meer over Nederland gespreid. Dit geldt ook voor de gezinnen zonder
kinderen (Castenmiller en Knol 1989).
De selectiviteit van de leeftijdsopbouw en huishoudenssamenstelling in de steden
houdt mede verband met het feit dat in de jaren zestig en zeventig vooral jonge
gezinnen de steden verlaten. Ouderen blijven vaker in de stad achter. Het aandeel
kinderen is in de steden gering, terwijl buiten de steden verhoudingsgewijs veel
kinderen wonen. Deze tegenstelling in bevolkingsopbouw is enigszins gecorrigeerd
door de komst van buitenlandse kinderen in het kader van de gezinshereniging.
Verder bestaat er relatief een hogere vruchtbaarheid onder buitenlanders.
Ook de regionale verschillen in vergrijzing zijn in de afgelopen jaren afgenomen
en zullen in de nabije toekomst verder afnemen. De ouder wordende suburbanisantenpopulatie van weleer zorgt ervoor dat de vergrijzing in de niet-stedelijke
gebieden sterk toeneemt. Ook het aantal ouderen zonder kinderen neemt onder de
stedelijke vertrekkers toe (Jobse, Kruythoff en Musterd 1990). Het gaat voor een
deel om ouderen die in de nabijheid van hun eerder vertrokken (klein)kinderen
gaan wonen.
De veranderingen in de leeftijdsopbouw en huishoudenssamenstelling van de stedelijke bevolking kunnen op twee manieren van invloed zijn op de omvang van de
verhuisstromen van steden naar suburbane gebieden. Ten eerste zal bij een gelijkblijvend aantal verhuisde huishoudens het aantal verhuisde personen minder worden, in verband met de vermindering van de gemiddelde omvang van de huishoudens. In de tweede plaats komen gezinshuishoudens met kinderen in steden minder
vaak voor. Dit is de meest mobiele groep op de woningmarkt en traditioneel onder
suburbanisanten goed vertegenwoordigd. Het ten dele wegvallen van deze groep
in de steden leidt tot een vermindering van de omvang van de suburbanisatie.
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1.3.2

Veranderingen in woonvoorkeuren

Er bestaat een duidelijke relatie tussen huishoudenstype en woonvoorkeuren
(Everaers 1990, p. 43). Zo blijken huishoudens die zich in het begin van de huishoudenscyclus bevinden vaak de voorkeur te geven aan een stedelijke woonomge
ving, waar zij gebruik kunnen maken van centrale stedelijke voorzieningen. In
verband met hun inkomenspositie zijn zij aangewezen op de goedkopere en/of
minder gewilde delen van de stedelijke woningmarkt (dikwijls huurwoningen onder
andere in flats). Huishoudens met jonge kinderen hebben daarentegen een grotere
voorkeur voor eengezinswoningen in een rustiger woonomgeving (onder andere in
suburbane gebieden). Huishoudens in latere fasen van de huishoudenscyclus hebben
weer een grotere voorkeur voor kleinere woningen op meer centrale lokaties.
Daarnaast haalt Everaers een onderzoek van Latten (1989) aan waaruit blijkt dat
deze relatie tussen huishoudenskenmerken en woonvoorkeuren voor opeenvolgende
cohorten huishoudens vrij stabiel is. Toch mag hieruit niet worden geconcludeerd
dat de woonwensen van de verschillende huishoudens in de tijd bezien dezelfde
blijven. Zo laten Hooimeijer en Linde (1988, p. 133) zien dat de woonwensen van
zowel doorstromers als starters in het begin van de jaren tachtig verschuiven in de
richting van meergezins-huurwoningen. Deze verschuiving doet zich bij alle door
hen onderscheiden huishoudenstypen voor. Het lijkt aannemelijk dat deze verschui
ving veroorzaakt wordt door de ontwikkelingen op de koopwoningenmarkt (zie
paragraaf 1.З.З.).
De relatie tussen huishoudenstypen en woonvoorkeuren wordt vaak aangedragen
als verklaring voor de hernieuwde groei van de bevolking in de stedelijke centra.
De zogenoemde nieuwe huishoudens in de steden bevinden zich vaak in het begin
van de huishoudenscyclus. Daarnaast stellen deze huishoudens in hun woningmarktstrategie niet zozeer gezinsvorming centraal, maar vaker hun in de stad gesitueerde
beroepsleven. Vandaar dat zij in sterke mate de voorkeur geven aan de stad als
woonplek. Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars (1986) ontwikkelen in dit verband
de geld-tijd benadering. Dat wil zeggen dat het inkomen bij de nieuwe huishoudens
door meer personen wordt verdiend (onder andere tweeverdieners) en dat er veel
belang wordt gehecht aan de hoeveelheid beschikbare tijd die naar eigen keuze kan
worden besteed. Dit houdt in dat bij de lokatiekeuze van de woning meer gelet
wordt op de arbeidsmogelijkheden van beide partners en dat de woon-werkafstand
zo klein mogelijk wordt gehouden. Vandaar dat de voorkeur onder deze nieuwe
huishoudens voor een stedelijke woonlokatie toeneemt.
De toegenomen sociaal-culturele differentiatie leidt niet alleen tot een grotere
verscheidenheid aan huishoudenstypen, maar ook binnen een huishoudenstype ont
staan steeds meer verschillen in woonvoorkeuren. Het wegvallen van traditionele
waarden en normen brengt met zich mee dat steeds meer mensen de zingeving van
hun bestaan baseren op een individuele interpretatie. Levensbeschouwelijke ver
banden worden losser en in plaats van de transcendente zingeving van weleer
worden waarden en normen steeds vaker ontleend aan de privésfeer (Van der Valk
1980). In het zogenaamde ik-tijdperk kunnen narcisme en egoïsme de boventoon
gaan voeren, waardoor normvervaging optreedt. Er is echter ook een meer positieve interpretatie mogelijk, namelijk dat steeds meer mensen te kennen geven
meer tijd te willen besteden aan het nadenken over zichzelf en hun innerlijke leven
(Yankelovich 1981). Vastgeroeste conventies als huwelijkstrouw, het tijdstip van
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kinderen krijgen, binding aan werk en het streven naar een hoog inkomen worden
losgelaten en er ontwikkelt zich een nieuwe, geëmancipeerde ethiek. In deze visie
zijn zelfontplooiing en het nieuw inhoud geven aan voorheen als vaststaand
beschouwde waarden en normen onlosmakelijk met elkaar verbonden (Langeveld
1985). Er vindt een bijstelling van waarden en normen plaats op grond van een
meer geïndividualiseerde altruïstische levenshouding (Weeda 1983).
Individualisering, privatisering en emancipatie zijn sleutelwoorden in het kader van
de toenemende differentiatie van leefstijlen. Leefstijlen die elkaar in de tijd snel
opvolgen (de zogenaamde staccato cultuur, Zijderveld 1989). Uit onderzoek van het
Sociaal-Cultureel Planbureau blijkt dat de verschillende leefstijlpatronen niet zozeer
samenhangen met de maatschappelijke positie van mensen, maar vooral afgestemd
zijn op de kenmerken van mensen met wie men regelmatig omgaat (Ganzeboom
1988). Bij leefstijlen moet men eerder denken aan sociale netwerken waarin mensen verkeren, dan aan de kenmerken van het type huishouden.
Machielse (1988) heeft de invloed van leefstijlen onderzocht op de beslissing van
huishoudens om al dan niet in de stedelijke centra te wonen. Uit dit onderzoek
blijkt dat de gerichtheid op het huiselijke bestaan dan wel op activiteiten
buitenshuis een belangrijke achtergrondvariabele is voor de woonvoorkeuren. De
gehechtheid aan een huiselijk bestaan leidt tot een voorkeur voor een eengezinswoning met tuin in een rustige omgeving. Overigens komt deze leefstijl niet alleen
onder gezinshuishoudens voor maar ook onder één- en tweepersoonshuishoudens.
De gerichtheid op activiteiten buitenshuis betekent dat huishoudens een groter
belang hechten aan het gebruik van stedelijke uitgaans-, culturele en recreatieve
voorzieningen, waarbij de drukte, levendigheid en de afwisseling van de stad als
positieve omstandigheden worden ervaren. Deze verschillen in woonvoorkeuren
bepalen ook het zoekgedrag van de huishoudens. Daarbij geldt dat indien er
genoeg keuzemogelijkheden zijn, de uiteindelijke woningkeuze in de stad of daarbuiten in sterke mate wordt bepaald door de woonervaring. Mensen met een langdurige stedelijke achtergrond zullen eerder besluiten om in de stad te blijven
wonen dan mensen die slechts kort in de stad hebben gewoond en in hoofdzaak
een suburbane woonervaring hebben.
In verband met de komst van steeds individuelere leefstijlen ontstaat een grote differentiatie van woonvoorkeuren. Deze differentiatie leidt er toe dat er ook binnen
bepaalde huishoudenstypen verschillen gaan ontstaan in woonvoorkeuren. Dit geldt
niet alleen voor de aard van de woning, maar ook voor de woonomgeving. De toegenomen verscheidenheid van de stedelijke bevolkingssamenstelling en de differentiatie van de woonaspiraties zullen er toe leiden dat de voorkeur voor het suburbane woonmilieu minder algemeen geldend is geworden. Op individueel niveau lijkt
de voorkeur om al dan niet in de steden te willen wonen bepaald te worden door
de gerichtheid op het huiselijke bestaan versus de gerichtheid op activiteiten
buitenshuis. In welke richting de leefstijloriëntatie doorslaat lijkt in hoofdzaak te
worden bepaald door het sociaal-culturele netwerk dat men onderhoudt en minder
door de sociaal-demografische kenmerken van het huishouden waartoe men behoort. Daarbij geldt tevens dat de uiteindelijke keuze voor een woning in de stad
of in het suburbane gebied vooral een kwestie is van de opgedane stedelijke dan
wel suburbane woonervaring. Wie (een deel van) zijn jeugd in een suburbaan
woonmilieu heeft doorgebracht, zal eerder geneigd zijn ook op latere leeftijd voor
dit soort woonmilieu te kiezen.
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1.33

Vermindering van de economische groei

In de jaren zeventig en begin jaren tachtig staan de sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland in het teken van een teruglopende economische conjunctuur.
De stagnatie van de wereldeconomie, als gevolg van verstoringen in de internationale monetaire verhoudingen en twee opeenvolgende oliecrises, bereikt rond 1980
een conjunctureel dieptepunt. Deze internationale cunjunctuurflauwte treft de
Nederlandse open economie zwaar. Er is sprake van een diepgaande en aanhoudende verstoring van het economische proces in Nederland, die diepe sporen
nalaat in het gedrag van de marktpartijen en de overheid (WRR 1987).
De vermindering van de economische groei heeft grote gevolgen voor het functioneren van de arbeidsmarkt en woningmarkt. In de jaren zeventig neemt in
Nederland aanvankelijk de vraag naar arbeid toe. Vooral de werkgelegenheid in
de dienstensector ontwikkelt zich positief. Tot aan het eind van de jaren zeventig
kan het banenverlies in de door herstructureringen getroffen industrietakken
worden opgevangen in de dienstensector. De meeste banengroei vindt plaats in de
zakelijke dienstverlening en bij de overheid. Maar aan de opnamecapaciteit van de
dienstensector komt in het begin van de jaren tachtig een einde door een
voortgaande vermindering van de economische groei en bezuinigingen bij de overheid. Samen met een snelle groei van de beroepsbevolking (onder andere als
gevolg van grote groepen schoolverlaters en een groeiende arbeidsparticipatie
onder vrouwen) veroorzaakt dit een snelle stijging van de werkloosheid in
Nederland.
De problemen op de arbeidsmarkt zijn ook van structurele aard. Het gaat niet
alleen om het kwantitatieve verschil tussen vraag en aanbod, maar ook om kwalitatieve verschillen. Als gevolg van technologische ontwikkelingen, automatisering
en bedrijfsorganisatorische veranderingen sluit de aard van de vraag naar arbeid
minder goed aan op de kwaliteit van belangrijke delen van de beroepsbevolking.
Vooral laaggeschoolden, leden van etnische groepen en ouderen worden hiervan
de dupe.
Deze arbeidsmarktproblemen komen vooral in de steden voor. De werkloosheid
is in het na-oorlogse Nederland vooral hoog in de perifere agrarische regio's, maar
dit werkloosheidsniveau wordt in het begin van de jaren tachtig overtroffen in tal
van Nederlandse steden. Selectieve processen met betrekking tot zowel de stedelijke werkgelegenheid als de stedelijke beroepsbevolking zijn hieraan debet.
Door de industriële herstructureringen en het vertrek van industriële bedrijven uit
de steden is de industriële werkgelegenheidsfunctie van de steden verminderd. Een
deel van de vertrokken industriële bedrijven vestigt zich in het nabijgelegen
suburbane gebied. Daarnaast treedt ook spreiding van industriële werkgelegenheid
op naar de verder weg gelegen landelijke gebieden. Naast bedrijfsverplaatsingen
blijkt de positieve interne groei van de reeds in gebieden buiten de steden
gevestigde industrie bij te dragen aan de spreiding van de werkgelegenheid.
De veranderingen in het spreidingspatroon van de Nederlandse industrie kunnen
worden samengevat met de term 'ruralisatie van de industrie', dat wil zeggen dat
de afnemende industriële werkgelegenheid zich in toenemende mate concentreert
in min of meer landelijke gebieden (Atzema en Wagemans 1987). Ook in de dienstensector treedt toenemende spreiding op, maar deze blijft geografisch bezien
vooralsnog meer beperkt tot de stadsgewesten (Lensink 1989). Steden behouden
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een belangrijke functie als vestigingsplaats van dienstverlenende werkgelegenheid,
zij het dat een deel van de dienstverlenende werkgelegenheid (vooral administratieve functies) zich bevindt aan de rand van de steden of net daarbuiten.
De relatie tussen de veranderingen op de stedelijke arbeidsmarkt en de verhuismobiliteit heeft verschillende aspecten. Het duidelijkst is deze relatie bij de verhuizingen die gebaseerd zijn op werkredenen (de zogeheten geografische arbeidsmobiliteit). In het merendeel van de gevallen gaat het om verhuizingen over grote
afstand. Bij relatief kleine afstanden tussen woning en werkplek wordt de
verhuizing vervangen door forensisme oftewel pendel. De groeiende populariteit
van het particulier autogebruik brengt met zich mee dat de pendelafstand steeds
groter wordt, hetgeen de spreiding van de suburbanisatie van het wonen in de hand
werkt. Wanneer echter ten gevolge van beide oliecrises de benzineprijs sterk gaat
stijgen, en daarmee de kosten van het dagelijkse woon-werkverkeer, ligt het voor
de hand te veronderstellen dat de behoefte zal toenemen om in de nabijheid van
de arbeidsplaats te wonen. Wie in de stad werkt, zal eerder geneigd zijn om in de
stad te wonen, en wie in het suburbane gebied werkt zal meer de voorkeur geven
aan een suburbane woning. De deconcentratie van de stedelijke werkgelegenheid
werkt zodoende verhuizingen om werkredenen naar suburbane gebieden in de
hand. Daarbij kunnen zich binnen de groeiende groep van tweeverdieners gemakkelijk problemen voordoen in het kader van de woonplaatskeuze, indien namelijk
de werklokatie van beide partners niet overeenstemt.
Naast de spreiding van de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie is, bij de
relatie tussen arbeidsmarkt en verhuismobiliteit, ook de werkloosheid van belang.
Over de invloed van de stijging van de werkloosheid op de vermindering van de
verhuismobiliteit bestaat vooralsnog onduidelijkheid (Cebula 1979, De Gans 1980).
Tegenover het geringere belang van migratie om arbeidsredenen staat dat nietactieven een ruimere keuze hebben bij de bepaling van hun nieuwe woonplaats.
Dit laatste punt heeft vooral betrekking op verhuizingen over langere afstanden,
naar landschappelijk of recreatief hoogwaardige regio's.
Het verband tussen het gedrag van huishoudens op de arbeidsmarkt en de woningmarkt loopt in principe via het inkomen. De gemiddelde inkomensontwikkeling in
Nederland laat aanvankelijk in de jaren zeventig een uiterst positief beeld zien.
De nominale inkomensontwikkeling in dejaren tachtig is daarentegen gering (groei
van het gemiddelde inkomen per loontrekkende tussen 1980 en 1985 met 4%). In
verband met de inflatie geven reële cijfers een beter beeld van de vergelijking
tussen de jaren zeventig en tachtig. Het reëel gemiddeld besteedbaar inkomen per
inkomenstrekker neemt tot 1979 toe (jaarlijks met circa 4%), maar daalt daarna.
In 1985 ligt het reële gemiddeld besteedbaar inkomen per inkomenstrekker ruim
16% onder dat in 1979. Er is dus in reële termen sprake van een negatieve
inkomensontwikkeling. De gemiddelde koopkracht loopt in Nederland sinds 1979
terug. Pas sinds 1985 is er weer sprake van een lichte stijging van de gemiddelde
koopkracht. Deze negatieve inkomensontwikkeling heeft, samen met de toenemende arbeidsonzekerheid, geleid tot vraaguitval op de koopwoningenmarkt (Ogilvy
1979). Omdat het suburbane deel van de woningmarkt gedomineerd wordt door
koopwoningen is de kans groot dat deze vraaguitval zal leiden tot een minder
grote belangstelling voor het wonen in het suburbane gebied.
Naast de gemiddelde inkomensontwikkeling dient men ook de inkomensverdeling
in het oog te houden. Er bestaat een indirecte relatie tussen inkomensniveau en
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verhuismobiliteit. Hoge inkomensgroepen hebben veelal een hoger aspiratiebeeld
en een betere woonsituatie dan lagere inkomensgroepen. Bij de mobiliteitskans
gaat het uiteindelijk om het verschil tussen aspiratiebeeld en woonsituatie. Dit
verschil behoeft bij hoge inkomensgroepen niet groter te zijn dan bij lage
inkomensgroepen, zodat de mobiliteitskans van hoge inkomensgroepen niet altijd
hoger behoeft te zijn dan van lage inkomensgroepen. Wel is het zo dat hoge
inkomensgroepen vaker om pull-factoren verhuizen, terwijl bij lage inkomensgroepen push-factoren doorgaans een grotere rol spelen (Priemus 1984, p. 127).
Bij de invloed van de vermindering van het gemiddelde inkomensontwikkeling op
de afname van de verhuismobiliteit dient daarom altijd rekening te worden
gehouden met de woningmarktpositie van huishoudens. Hoge inkomensgroepen of
huishoudens met een gunstig inkomensperspectief zijn beter in staat hun woonwensen in een effectieve vraag naar woningen om te zetten. Te meer omdat de
hoogte van het inkomen nauw samenhangt met de mogelijkheden van huishoudens
om hun woonvoorkeuren te realiseren (Kuylen 1980). Naast de hoogte van het
inkomen speelt hierbij ook de inkomensverwachting een rol in de zin van al dan
niet gunstige carrière-perspectieven (Evers en Van Veen 1985). Priemus (1978)
spreekt in dit verband over de ijzeren wet van de woningmarkt, dat wil zeggen dat
hogere inkomensgroepen of groepen met een gunstig inkomensperspectief altijd
beter in staat zijn om de meest geliefde woningen te betrekken. Voor de vermindering van de omvang van de residentiële suburbanisatie is van groot belang te weten
welke afweging deze hogere inkomensgroepen hebben gemaakt tegen de achtergrond van de verslechtering van de situatie op de koopwoningenmarkt.
Daarbij gaat het niet alleen om de hoogte en groei van het (verwachte) inkomen,
maar ook om de prijsvorming op de deelmarkten van de woningmarkt en de prijs
van de zogenoemde substituerende en complementaire goederen (Lipsey en Steiner
1978). Bij dit laatste kan men denken aan de kosten die gemaakt worden bij de
verandering van woning (verhuis- en wervingskosten), bij de verandering van
woonplaats (reiskosten) en bij de verandering van woonomgeving (sociale kosten).
Het gaat bij de afweging tussen de verschillende woonalternatieven uiteindelijk
altijd om de prijs/kwaliteitverhoudingen op de deelmarkten van de stadsgewestelijke woningmarkt.
Aan het eind van de jaren zeventig spelen daarnaast ook ontwikkelingen ten aanzien van de inflatie, de hypotheekmarkt en de prijsvorming op de woningmarkt
een grote rol. Door de stijging van de huren en een oplopende inflatie werd het in
de loop van de jaren zestig en zeventig steeds lucratiever om een woning te kopen.
Het eigen woningbezit vormde niet alleen een veilige bescherming tegen de geldontwaarding, maar ook de woonquote (de verhouding tussen woonlasten en inkomen) was verhoudingsgewijs lager (Van Dongen e.a. 1982). Steeds meer mensen
waren door de aanhoudende welvaartsgroei in staat om de financiële barrières voor
het kopen van een woning te nemen, en mee te profiteren van de gunstige financiële omstandigheden die het kopen van een eigen woning met zich meebracht. De
vraag naar koopwoningen werd ook gestimuleerd met allerlei versoepelingen bij
de hypotheekverstrekking. Financieringsinstellingen anticipeerden op de waardestijgingen van de koopwoningen. De stijging van de koopprijzen was via dit
speculatief effect ten aanzien van de voortgaande prijsstijging en een blijvend hoog
inflatieniveau zodoende eerder een aanmoediging dan een rem op deze ontwikkeling. Hypotheekpakketten werden uitgebreid (onder andere hypotheken met een
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kortere looptijd dan 30 jaar), de variabele rente werd geïntroduceerd evenals de
mogelijkheid om boetevrij af te lossen. Daarnaast ontstond de mogelijkheid dat
de hoogte van het leningsbedrag werd vastgesteld op meer dan 70% van de
executiewaarde van de woning, indien men in het bezit was van een gemeentegarantie. Steeds meer gemeenten verleenden deze gemeentegaranties, waardoor in
sommige gevallen de noodzaak verviel om een deel van de koopsom door eigen
kapitaal in te brengen. Dit alles leverde een gunstig psychologisch klimaat op voor
het kopen van een woning (Van Heerdt 1980). Steeds meer mensen gingen daartoe
over, waarbij een hoge woonquote tijdelijk werd geaccepteerd in het licht van een
toekomstige groei van het inkomen. Ook een eventueel tweede inkomen in het
huishouden kan voor de nodige financiële zekerheid zorgen. Lagere inkomensgroepen werden bovendien door de instelling van premie-regelingen (de premieA en premie-B woningen) in staat gesteld om een koopwoning te betrekken. Door
middel van de gemeentegaranties en de premieregelingen voerde de overheid een
beleid dat gericht was op de bevordering van het eigen woningbezit.
Rond 1978 slaat deze hausse-stemming op de koopwoningenmarkt om en treedt
vraaguitval op. Vele potentiële kopers zien af van de koop van een woning of
stellen de koopbeslissing uit door een combinatie van oplopende koopprijzen en
rentestand, dalende inflatie en geringere groeiverwachtingen met betrekking tot het
besteedbaar inkomen (Van der Schaar 1987). Ook het verwachtingspatroon ten
aanzien van het toekomstige financiële voordeel van een koopwoning werd geringer
in het licht van de verzadiging van de markt. Door de groeiende werkloosheid en
de afvlakking van de inkomensontwikkeling nam de onzekerheid over het veiliggestelde inkomen toe, hetgeen leidde tot een bijstelling van het koopgedrag in de
richting van de huursector. Ook de rente-ontwikkeling heeft hieraan bijgedragen.
Vanaf medio 1978 stijgt de rente met sprongen van 8% naar ruim 12% in 1981.
Tevens nemen hypotheekverstrekkers en gemeenten een gereserveerdere houding
aan tegenover hypotheekgevers (dat wil zeggen de kopers). Gedwongen door solvabiliteitsproblemen stellen hypotheeknemers (de financiële instellingen) strengere
eisen aan de kredietwaardigheid van de hypotheekgevers. Ook gemeenten worden
bij het verstrekken van gemeentegaranties voorzichtiger als gevolg van het toenemend aantal executoriale verkopen. De waarde van de panden wordt doorgaans
lager gewaardeerd en men let meer op de staat van onderhoud (Lesparre 1982).
De desastreuze veranderingen op de koopwoningenmarkt hebben vooral gevolgen
voor de doorstroming. De doorstroming daalt doordat enerzijds de verkoopwaarde
van de huidige woning minder wordt, terwijl anderzijds de woonlasten van een
nieuwe woning hoog blijven in verband met de stijging van de rentelasten.
Daarnaast is in verband met de omhooggeschoten energielasten de doorstroming
naar grotere woning afgenomen. Veel doorstromers reageren op de veranderde
marktsituatie door af te zien van het voornemen te verhuizen, en leveren zodoende
een bijdrage aan de vermindering van de verhuismobiliteit. Nu bestaan de verhuisstromen naar suburbane gebieden in relatief grote mate uit doorstromers. De
buitenwaartse suburbanisatie wordt vaak min of meer gelijk gesteld met opwaartse
doorstroming (zie werktheorie over de stadsgewestelijke migratiepatronen van
Priemus, 1978). De gevolgen van de ontwikkelingen bij de doorstromers op de
koopwoningenmarkt zijn daarom alleen al in kwantitatieve zin van groot belang
zijn voor de verklaring van de vermindering van de migratie naar het suburbane
gebied.
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1.3.4

Beschikbaarheid van woningen: vraag-aanbodverhoudingen op de stadsgewestelijke woningmarkt

De in de vorige drie paragrafen behandelde ontwikkelingen ten aanzien van de
opkomst van nieuwe huishoudensvormen, differentiatie van woonvoorkeuren en de
vermindering van economische groei hebben vooral gevolgen voor de vraagzijde
van de stadsgewestelijke woningmarkt. Daarbij is de nadruk gelegd op de effecten
voor de verhuisgeneigdheid van huishoudens naar suburbane woongebieden. De
vermindering van het aantal verhuizingen naar suburbane gebieden hangt evenwel
niet alleen samen met vraagfactoren, maar ook met aanbodfactoren. Men kan immers in principe alleen maar verhuizen wanneer een acceptabele woning beschikbaar is. Aangezien verschillende typen woningen op verschillende lokaties gevestigd
zijn bestaat de woningmarkt uit sectorale en ruimtelijke deelmarkten. De marktrelaties binnen en tussen de sectorale en ruimtelijke deelmarkten komen tot uiting
in de vorm van verhuisstromen.
In verband met de lange bestaansduur van woningen bestaat het overgrote deel van
het integrale woningaanbod uit bestaande woningen. Slechts een klein deel van de
bestaande woningen kan worden gerekend tot het mobiele deel van de woningvoorraad, dat wil zeggen het deel van de woningvoorraad dat in het verhuisproces is
opgenomen. Het mobiele deel van de woningvoorraad bestaat verder in ieder geval
uit alle nieuwbouwwoningen. Er doen zich, naast het onderscheid bestaande versus
nieuwe woningen, ook andere kwaliteitsverschillen voor, zoals naar eigendomsvorm,
woonvorm, bouwwijze e.d. De beschikbare woningen kunnen op grond hiervan in
een woninghiërarchie worden geplaatst, met de meest gewenste woningen aan de
top van de hiërarchie en de minst gewenste woningen onderaan de hiërarchie. Een
dergelijke hiërarchie kan dienen als indicatie voor de sectorale opbouw van de
lokale of regionale woningmarkt.
Er bestaan ruimtelijke deelmarkten omdat woningen lokatiegebonden zijn (woningen zijn onroerende goederen) en omdat de ligging van de woning mede de kwaliteit van de woning bepaalt. Er bestaat een relatie tussen de lokatie van de
woning, de bouwtechnische kwaliteit van de woning en de prijs van de woning. Zo
staan aantrekkelijke woningen dikwijls op aantrekkelijke lokaties en hebben een
hoge prijs. Bij de indeling naar ruimtelijke deelmarkten gaat het volgens Van
Ginkel (1979, blz. 98-100) om de ligging van woningen ten opzichte van centra van
werkgelegenheid en voorzieningen, het artefactiële woonmiiieu en het sociale
woonmiiieu. Er is discussie mogelijk over de vraag of de indeling in ruimtelijke
deelmarkten uitsluitend het resultaat is van een ongelijke ruimtelijke verdeling van
typen woningen (zoals in het hierboven gegeven verband tussen lokatie en kwaliteit
van woningen), of dat het woonmiiieu hierbij een zelfstandige invloed uitoefent.
Everaers (1990, p. 46 e.v.) merkt op dat er sprake is van een herwaardering van
het belang van de woonomgeving als zelfstandige verklarende factor in verband
met de mogelijkheden die verschillende woonmilieus bieden voor het dagelijkse
aktiviteitenpatroon van (leden van) huishoudens. Dit speelt des te meer een rol bij
de verhuizingen waarbij er een groot verschil bestaat tussen de woonomgeving in
het herkomst- en bestemmingsgebied, zoals in het geval van verhuizingen uit steden
naar suburbane gebieden.
De studie van Van Ginkel (1979, deel II) laat zien dat in de Nederlandse situatie
zeker geen sprake is van een en overheersend suburbaan woningtype of suburbaan
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woonmilieutype. Het gaat om een lokaal gedifferentieerd patroon. Niettemin bestaat de nieuwbouw in suburbane gebieden lange tijd uit woningen met een redelijk hoge positie in de woninghiërarchie en wordt het suburbane woonmilieu doorgaans positief gewaardeerd. Kortom, de nieuwbouwwoningen in het suburbane gebied liggen goed in de markt en trekken vooral mensen met een goede woningmarktpositie aan. Bij de verhuizing naar woningen in het suburbane gebied gaat
het dikwijls om opwaartse doorstroming (zie werktheorie van Priemus 1978). De
kwaliteit van het beschikbare aanbod in de suburbane gebieden heeft zodoende de
'verhuisgolf uit de steden opgeroepen. Nationaal gezien neemt in de jaren zestig
en zeventig het aandeel van de vrije sector woningen in de nieuwbouw steeds meer
toe, vooral in de duurdere segmenten. Veel van deze woningen worden buiten de
steden gebouwd. De marktsituatie werkt overigens de bouwondernemingen in de
kaart, die namelijk geconfronteerd worden met een sterke stijging van de bouwkosten (Jobse en Musterd 1989). Een willige markt stelt hen in staat de hogere
bouwkosten in de verkoopprijs te verdisconteren.
De opwaartse doorstroming naar suburbane gebieden werd ook in de hand gewerkt
omdat het stedelijke woningaanbod onvoldoende tegemoet kwam aan de woningbehoefte van een deel van de stedelijke bevolking. De massale trek uit de steden in
de jaren zestig en beginjaren zeventig is daarom ook te verklaren uit het geringe
aantal courante woningen dat in de stedelijke woningvoorraad vrijkomt en door de
geringe nieuwbouw in de steden. Vooral jonge gezinnen uit midden inkomensgroepen richten zich, soms noodgedwongen, op het woningaanbod in de relatief duurdere prijsklassen. Een woningmarktsegment dat zich, zoals gezegd, voor het merendeel buiten de steden in het suburbane gebied bevindt.
Wanneer aan het eind van de jaren zeventig een sterke vraaguitval op de koopwoningenmarkt optreedt, neemt het aantal onverkochte nieuwbouwwoningen in de
vrije sector snel toe. De animo van bouwondernemingen om op risico woningen in
de vrije sector te bouwen, wordt gering. In het algemeen lopen de investeringen in
de woningbouw terug en worden in verband met de voortgaande groei van de
bouwkosten allerlei versoberingen in de woningbouw doorgevoerd (Ottens 1986).
Door de versobering raken nieuwbouwwoningen in een ongunstiger concurrentiepositie ten opzichte van vrije sectorwoningen die eerder gebouwd zijn (Jobse en
Musterd 1989). Overigens wordt het belang van vrijkomende bestaande woningen
in het woningaanbod op zich al relatief groter door de vermindering van de totale
omvang van de woningbouw in Nederland.
Het gevolg is dat de belangstelling voor bestaande woningen toeneemt. Gezien de
omvang van de bestaande voorraad in de steden in vergelijking tot de omvang in
de suburbane gebieden, ligt een grotere oriëntatie op de stedelijke woonmogelijkheden voor de hand. Verder is de kans groter dat in steden woningen vrijkomen
in de bestaande woningvoorraad in verband met de sterkere vergrijzing en als
gevolg van overlijden en doorstroming van bewoners (dit laatste eventueel
geholpen door de bouw van kleine huurwoningen voor ouderen in de stad). Steden
krijgen in vergelijking tot suburbane gebieden een steeds gunstigere uitgangspositie met betrekking tot de doorstromingsmogelijkheden op de stadsgewestelijke
woningmarkt. Bovendien worden in de loop van de jaren zeventig en tachtig in
steden en groeikernen een meer op de behoefte van doorstromers toegesneden
woning-bouw gerealiseerd. De gereduceerde nieuwbouw in de suburbane gebieden
is daarentegen steeds vaker voornamelijk bestemd voor de eigen bevolking.
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Zoals op elke markt hangen ook op de woningmarkt vraag en aanbod nauw samen.
Toch is dit verband verre van perfect. Zo kan het aanbod slechts met grote vertraging op vraagveranderingen inspelen, omdat de nieuwbouw altijd slechts een fractie
beslaat van de bestaande voorraad. Daarnaast wijkt het mobiele deel van het
aanbod qua ligging en samenstelling sterk af van de integrale voorraad. Het gevolg
is dat de richting en de samenstelling van verhuisstromen in sterkere mate worden
bepaald door de lokatie en aard van de nieuwbouw dan van de totale woningvoorraad.
De imperfectie van de woningmarkt is niet alleen het gevolg van de geringe mogelijkheden het integrale aanbod snel te veranderen, maar wordt ook veroorzaakt
door starre prijsvorming. In dit verband wordt wel gesproken van de woningmarktparadox: "courante woningen zijn het minst courant" (Priemus 1984). Bij een
gunstige prijs/kwaliteit verhouding zijn woningen zeer gangbaar ( = courant), maar
de huidige bewoners zullen niet geneigd zijn deze woning te verlaten. Deze woning
komen daardoor nauwelijks in omloop (= niet courant). Relatief slechte woningen
(gezien hun prijs) en relatief dure woningen (gezien hun kwaliteit) zullen daarom
in het actieve aanbod oververtegenwoordigd zijn.
Deze stelregel op de woningmarkt leidt dikwijls tot substitutie van de vraag.
Mensen met verhuisplannen nemen genoegen met een woning die men op grond
van de prijs/kwaliteit verhouding vooraf niet als optimaal beschouwt. Huishoudens
komen na verhuizing zodoende terecht in woningen die in verhouding tot hun woningkwaliteit relatief duur of slecht zijn. De substitutiemogelijkheden op de
woningmarkt zijn natuurlijk gelimiteerd. En de verschillende sectoren op de
woningmarkt zijn niet volledig substitueerbaar. Sommige vragers op de woningmarkt zien in het licht van het beschikbare aanbod af van verhuizing.
De woningmarktparadox legt de nadruk op de aanbodzijde van de woningmarkt,
maar de prijs/kwaliteit verhouding van de beschikbare woningen is niet de enige
bepalende factor voor de mutatiegraad van woningen ( = de mate waarin woningen
in omloop zijn). De mutatiegraad van woningen is ook afhankelijk van de verdeling van de huishoudens over de woningen (Hooimeijer en Linde 1988). Of een
huishouden een woning verlaat is uiteindelijk afhankelijk van de appreciatie van de
huidige woning in relatie tot de huishoudsituatie. Veranderingen in huishoudsituatie hebben op deze appreciatie een zelfstandige invloed. Daarom behoeft doorstroming op de woningmarkt niet altijd in te houden dat een huishouden op zoek
is naar een woning die hoger geplaatst is in de woninghiërarchie. Zo kunnen
ouderen in een ruime eengezinswoning de wens hebben om te verhuizen naar een
kleinere woning, eventueel in samenhang met de verandering van een koop- naar
een huurwoning. Het bouwen van kleine huurwoningen kan via doorstroming
leiden tot het vrijkomen van ruime koopwoningen in de bestaande woningvoorraad
(Hooimeijer en Dieleman 1986). Aan de andere kant kan een groot aandeel van
starters onder de woningvragers leiden tot een verkorting van de verhuisketens.
Starters leggen dan ook beslag op kleine huurwoningen zodat het door de ouderen
veroorzaakte doorstromingseffect te niet wordt gedaan. Een ander voorbeeld heeft
betrekking op de vraaguitval op de koopwoningenmarkt aan het eind van de jaren
zeventig. De trend naar een woning met een steeds hogere positie in de woninghiërarchie werd toen geremd door de verminderde mogelijkheden om de huidige
woning te verkopen. De vraaguitval had toen een zichzelf versterkend effect dat
niet kon worden verminderd door veranderingen in het actieve aanbod.
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1.3.5

Beschikbaarheid van woningen: vestigingsbeleid van gemeenten in het
suburbane gebied

De beschikbaarheid van woningen wordt niet alleen bepaald door het aantal nieuwbouwwoningen en het aantal via doorstroming vrijkomende bestaande woningen,
maar ook door de regelgeving van instituties op de woningmarkt die in sterke mate
bepalen wie waar mag wonen. Te denken valt aan woningbouwverenigingen, gemeentelijke huisvestingsinstanties, makelaardijen en hypotheekverstrekkende
instanties. In de Britse literatuur is deze benadering uitgewerkt in het zogenaamde
'urban managerialism'.
In de Nederlandse situatie is de invloed van de overheid op de werking van woningmarkt groot te noemen, zeker in vergelijking tot de situatie in het buitenland.
Deze invloed is het duidelijkst met betrekking tot allerlei subsidieregelingen en via
de belastingwetgeving. In de huursector gaat het vooral om de individuele .huursubsidies, de huurgewenningsbijdrage en de exploitatiesubsidies voor huurwoningen.
Op de koopwoningenmarkt spelen vooral het premie-koopstelsel en in de belastingsfeer het huurwaarde-voordeel en de aftrekbaarheid van de hypotheek-rente en
het onderhoud van woningen een rol. Beide laatste punten zijn aan het eind van
de jaren zeventig ter discussie gesteld, mede naar aanleiding van het rapport van
de commissie Hofstra (1978), en hebben voor de nodige onrust gezorgd op de
koopwoningenmarkt. Ook de regelingen in de huursfeer hebben volop ter discussie gestaan, mede gezien de sterke groei van het totaalbedrag dat met de
huursubsidieregeling is gemoeid.
De overheid heeft ook via het vaststellen van het woningbouwprogramma invloed
op de woningmarkt. Door de ontwikkelingen op de koopwoningenmarkt daalt het
aantal nieuw gebouwde woningen in het begin van de jaren tachtig. Met het oog
op de groeiende woningbehoefte voert de overheid de contingenten woningwetwoningen op en, meer specifiek voor de koopsector, stelt de premieregeling in ten
aanzien van de premie-A en premie-B woningen. Dit laatste om de toegang van
lagere inkomensgroepen tot de koopsector te bevorderen, zodat via doorstroming
de scheefgroei in de huursector kan worden tegen gegaan. In verband met de
financiële gevolgen van de verhoogde contingentering, de vermindering van het
kwantitatieve woningtekort en de beleidsmatige nadruk die op het beheer van de
bestaande woningvoorraad wordt gelegd, vindt echter korte tijd later een bijstelling van het woningbouwbeleid plaats in de vorm van een vermindering van het
totale gesubsidieerde woningbouwprogramma. De bevordering van de doorstroming
krijgt dan meer gestalte door het aanpassen van de huurprijzen in verhouding tot
het inkomen van de huurders, waardoor de woonlastensprong van huur naar koop
voor welgestelde huurders kleiner wordt.
Ten aanzien van de bemoeienissen van de overheid met het (regionale) woningbouwprogramma is het van belang te weten dat de Nederlandse overheid sinds de
jaren zestig een anti-suburbanisatiebeleid voert. Dit anti-suburbanisatiebeleid was
aanvankelijk een beleid van woorden, maar gaandeweg ook van daden. Het instrumentele aspect van dit beleid komt steeds meer tot ontwikkeling, onder andere
door de introductie van groeikernen en groeisteden met het daarbij behorende
instrumentarium (Nozeman 1986). Van belang is verder dat de provinciale streekplannen in de loop van de jaren zeventig een meer op uitvoering gericht karakter
krijgen. Provincies krijgen daardoor meer greep op de gemeentelijke woningbouw24

programma's. Hierdoor kan de groei van de woningvoorraad in het suburbane gebied steeds beter worden afgestemd op uitsluitend de eigen woningbehoefte en
kan via de streekplannen de nieuwbouw geconcentreerd worden in vooraf aangemerkte groeiplaatsen en in de steden.
De recente veranderingen in het spreidingspatroon van de bevolking stroken steeds
meer met de doelstellingen van dit anti-suburbanisatiebeleid. Het ligt dan ook voor
de hand om de veranderingen in bevolkingsspreiding in verband te brengen met
een mogelijk grotere effectiviteit van het ruimtelijke beleid van de overheid. Ten
aanzien van het anti-suburbanisatiebeleid moet daarbij een onderscheid worden
gemaakt tussen het woningbouwbeleid en het toewijzingsbeleid.
Het woningbouwbeleid is in grote lijnen gericht op concentratie van de woningbouw
in bepaalde opvangkernen (onder andere de zogeheten groeikernen). In het begin
van de jaren tachtig wordt ook extra aandacht geschonken aan bouwmogelijkheden
binnen of in de directe omgeving van de steden (de 'compacte stad'-filosofie). Deze
beleidsvisie is geconcretiseerd in de plannen van de rijksoverheid (de nationale
nota over de ruimtelijke ordening) en van de provinciale overheden (streekplannen). Onderzoek van onder anderen Glasbergen en Simonis (1979) en Nozeman (1986) heeft geleerd dat de effectiviteit van het beleid van de nationale en
provinciale overheden op dit punt veel te wensen overlaat. De geringe beleidseffectiviteit is het gevolg van de geringe beheersbaarheid van de maatschappelijke
processen die verantwoordelijk zijn voor de suburbanisatie en de gering beheersbaarheid van de horizontale ( = tussen de verschillende betrokken beleidsterreinen)
en verticale (= tussen de verschillende betrokken overheden) integratie van het
beleidsproces. Daarnaast stoelt het anti-suburbanisatiebeleid lange tijd op een
geringe publieke betrokkenheid. Het is 'roeien tegen de stroom op'. De beleidsinstrumenten om een dergelijk anti-suburbanisatiebeleid gestalte te geven, schieten
tekort in het licht van de hooggespannen doelstellingen.
In het woningbouwbeleid is ook de gemeentelijke overheid prominent aanwezig,
maar de gemeente is voor haar woningbouwbeleid gebonden aan de medewerking
van woningbouwverenigingen en particuliere investeringsmaatschappijen. Slechts
een klein deel van de woningbouw wordt via de beschikbaarheid van bouwgrond
bepaald door eigenaar-bewoners, hoewel dit deel in suburbane gebieden hoger ligt
dan in de steden. De rol die de gemeentelijke overheid via het woningbouwbeleid
heeft uitgeoefend op de omvang van de suburbanisatie, is in de Nederlandse literatuur uitvoerig onderzocht door Glasbergen en Simonis (1979), Groenendijk (1987),
Assen (1988) en Ostendorf (1988). Deze studies richten zich vooral op het
institutionele kader waarbinnen besluitvorming omtrent groei(vermindering) van de
gemeentelijke bevolking en woningbouw tot stand komt. Ostendorf (1988) voegt
daaraan toe dat de kwantitatieve groei op zichzelf niet het wezenlijke onderzoeksobject zou moeten zijn, maar vooral de sociale samenstelling van de zich vestigende
huishoudens ten opzichte van de zittende bevolking (Ostendorf 1988, p. 50). Dit
qua inhoud selectieve bevolkingsbeleid verloopt indirect, namelijk via de woningmarkt. Ostendorf stelt: 'Gemeentelijke overheden kunnen een bepaald soort bevolking buiten hun grenzen houden door krapte te creëren of te handhaven op dat
deel van de woningmarkt, waarop de betreffende bevolking is aangewezen. Want
een tekort aan woonruimte vormt een acceptabel argument om vestiging van een
woonhuishouden te voorkomen. Omgekeerd kan een gemeente juist op bepaalde
bevolkingscategorieën mikken door te zorgen voor een ruim bij deze categorieën
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passend woningaanbod' (Ostendorf 1988, p. 52). Uit het onderzoek van Ostendorf
komt dan ook naar voren dat er geen sprake is van een algemeen groeistreven bij
gemeenten. Voor- of tegenstand van groei is afhankelijk van de gewenste sociale
samenstelling van de gemeente. Daarnaast bestaat er in landelijke gemeenten een
toenemende betrokkenheid ten aanzien van dit vraagstuk, hetgeen in de hand
gewerkt is door een verdere politisering van de ruimtelijke ordening op lokaal
niveau en door de toenemende professionalisering van lokale bestuurders en het
ambtelijke apparaat (Groenendijk 1987, p. 288).
Nog meer dat het gemeentelijke woningbouwbeleid lijkt het gemeentelijke toewijzingsbeleid van belang voor de beleidsmatige beïnvloeding van de omvang van
de suburbanisatie. Daarbij gaat het ook om de stedelijke gemeenten. Zo is de suburbanisatiegolf in de jaren zestig en beginjaren zeventig ten dele veroorzaakt door
de toegangsregels die grote gemeenten in die tijd hebben gehanteerd (Hoekveld
1987). Gegeven de bouwvan meergezinswoningen werden lagere inkomensgroepen
in het toewijzingsbeleid bevoordeeld ten nadele van de huishoudens uit de middengroepen. Deze middengroepen hadden hierdoor een slechtere toegang tot het woningaanbod in de stedelijke centrumgebieden en werden als het ware verdreven
naar de suburbane gebieden. Later zijn in gemeenten met een grote suburbanisatiedruk regulerende bepalingen ten aanzien van de vestiging van suburbanisanten van
kracht geworden. De bedoeling hiervan is om de woningmarkt in suburbane gebieden te beschermen tegen de komst van nog meer suburbanisanten.
In het kader van de vermindering van de suburbanisatie kunnen gemeenten verschillende restrictieve maatregelen nemen om de komst van suburbanisanten te
belemmeren:
a. Bestemmingsplan:
Behalve dat aan een bestemmingsplan een kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefteraming ten grondslag dient te liggen (en waarbij een gemeentebestuur als uitgangspunt de honorering van de lokale woningbehoefte als
uitgangspunt kan kiezen), kan in de voorschriften het criterium van
economische- en/of sociale binding aan de gemeente of woonkern worden
opgenomen.
b. Boete- of kettingbeding:
Dit is een veel beproefde privaatrechtelijke regeling met een verkoopregulerende werking. Volgens een inventarisatie van het toenmalige Ministerie
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening blijkt anno 1979 het merendeel
van de Nederlandse gemeenten enigerlei vorm van verkoopregulering te hanteren (VNG 1979, p. 121). Kernpunt van de regeling is dat de betrokken
woning uitsluitend verkocht mag worden aan lokale inwoners en sociaal en/of
economisch gebundenen. Het kettingbeding bestaat er uit dat deze voorwaarden door de koper bij doorverkoop moeten worden overgedragen.
с
Gemeentegarantieregeling:
Dit instrument kan worden aangewend door de voorwaarden uitsluitend op
lokale inwoners en sociaal en/of economisch gebondenen van toepassing te
laten zijn.
In de landelijke politiek is in 1979 gediscussieerd over de wenselijkheid van deze
vestigingsregulerende bepalingen. De rijksoverheid stelt zich daarbij op het
standpunt dat aan privaatrechtelijke regelingen, zoals onder b. genoemd, geen
behoefte is, omdat deze regelingen juridisch aanvechtbaar zijn (onder meer in het
26

kader van het Europese recht op vrije vestiging), niet in het belang van de rechtszekerheid zijn en in strijd zijn met het woonruimtebeleid van de centrale overheid
(VNG 1979, p. 122). Ook andere aanvullende regelingen staan, volgens de rijksoverheid, op gespannen voet met het regime van de Woonruimtewet. Volgens de
rijksoverheid verdient het daarom de voorkeur de vestigingsbepalingen op te
nemen in een gemeentelijk woonruimtebeleid dat gebaseerd is op de Woonruimtewet. Dit betekent in de praktijk dat het vestigingsbeleid van de gemeente is
gebaseerd op de eis van economische en/of sociale gebondenheid die aan aspirantvestigers kan worden gesteld. Het is met name ten aanzien van dit punt dat
verondersteld is dat de beperkingen voor stedelingen om een woning in het
suburbane gebied te betrekken zijn toegenomen, zodat een vermindering van de
gespreide suburbanisatie is opgetreden.
De in de voorgaande paragrafen behandelde veronderstellingen zijn schematisch
weergegeven in figuur 1.7. De veronderstellingen worden getoetst in het onderzoek
in Midden-Brabant. De resultaten van dit onderzoek komen systematisch aan bod
in de slotbeschouwing van hoofdstuk 10.

Figuur 1.7 Veronderstellingen ten aanzien van de vermindering van verhuizingen naar suburbane
gebieden
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2

VERSTEDELIJKING EN BEVOLKINGSSPREIDING

2.1

Inleiding

Wie verstedelijking zegt, denkt in de eerste plaats aan concentratie van bevolking
in steden. Zo wordt de mate waarin een land verstedelijkt is vaak uitgedrukt in het
aandeel van de bevolking dat in steden woont. Deze eenvoudige maat voor de
verstedelijkingsgraad van een land doet onvoldoende recht aan de complexiteit
van het verstedelijkingsbegrip. Verstedelijking houdt naast bevolkingsconcentratie
ook andere aspecten in. Het verstedelijkingsproces wordt gekenmerkt door verschillende dimensies die onderling met elkaar samenhangen. Veranderingen in het
spreidingspatroon van bevolking die in het kader van het verstedelijkingsproces
optreden, moeten dan ook in verband worden gebracht met de aan deze veranderingen in bevolkingsspreiding ten grondslag liggende maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij komen niet alleen conceptuele problemen om de hoek kijken, maar
doet zich ook een meetprobleem voor.
Kenmerkend voor de ruimtelijke dimensie van de moderne steden is een voortgaande schaalvergroting. Spreiding van bevolking, activiteiten en bebouwing, extensivering van het stedelijk grondgebruik en de toenemende scheiding van functies
gaan hand in hand, waardoor in plaats van de traditionele steden, regionale nederzettingsvormen zijn ontstaan. In dit verband kan gesproken worden van de verruiming van de stad van een lokaliteitsverschijnsel naar een regionaal verschijnsel
(Buursink 1980). Steden zijn niet langer afzonderlijke nederzettingen, maar hebben
de vorm aangenomen van een regio. De in morfologische zin uiteen gelegde stad,
functioneert als een regionale eenheid die bestaat uit een gemeenschappelijke
regionale woning-, arbeids- en verzorgingsmarkt. Stedelijke regio's bezitten intensieve interne relaties in de vorm van dagelijkse pendelstromen en sociale- en
verzorgingsrelaties (de zogenaamde 'daily urban systems'). De externe relaties met
andere stedelijke regio's zijn doorgaans minder frequent maar worden door de
voortgaande maatschappelijke schaalvergroting in de loop van de tijd steeds intensiever. Naast een grotere spreiding van mensen wordt ook de ruimtelijke schaal
waarover geld-en goederenstromen circuleren steeds groter. Op deze wijze ontstaat
in moderne landen een meervoudig gelaagd geheel van stedelijke complexen (zie
hoofdstuk 3). Concepten als 'daily urban system' en, op een hoger niveau, 'urban
field' zijn op te vatten als ruimtelijke systemen die opgebouwd zijn uit een
regionale mozaïek van nederzettingen met min of meer intensieve interne verplaatsingsrelaties tussen de nederzettingen. De ontwikkeling naar stedelijke complexen
brengt met zich mee dat het traditionele stadsbeeld minder duidelijk wordt. Of,
zoals Peter Hall het uitdrukt: "Cities are no longer equated with urbanity" (Hall
1983, p. 125). Buursink stelt in dit verband voor uit te gaan van een nederzettingscontinuüm zonder conceptuele scheidslijn tussen steden en overige nederzettingen
(Buursink 1980, p. 31-37). Binnen het nederzettingscontinuüm kan men een in
principe vage indeling maken in categorieën nederzettingen naar bevolkingsomvang
of het aantal werkzame personen. Bij het begrip stad gaat het steeds minder om
de bevolkingsomvang van nederzettingen, maar veel meer om de functionele betekenis van steden (Buursink 1986). De stedelijkheid van nederzettingen blijkt uit hun
centraliteit, zoals bijvoorbeeld het surplus van bezoekers boven de woonbevolking.
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2.2

Sociaal-culturele en ruimtelijke verstedelijking

Het verstedelijkingsbegrip heeft twee kanten, een sociaal-culturele en een ruimtelijke kant. Sociaal-culturele verstedelijking heeft betrekking op leefwijzen en
gedragspatronen van mensen, op menselijke bestaanswijzen die onder invloed staan
van een bepaalde economische structuur en op de organisatiewijze van de menselijke samenleving zodat de bevolking zich een bestaan kan verwerven en haar
veiligheid gegarandeerd is (Lampard 1965). Bij ruimtelijke verstedelijking gaat het
om de spreiding van bevolking en de daarmee samenhangende spreiding van artefacten. Het eerste aspect wordt wel demografische verstedelijking genoemd, terwijl
het tweede aspect wordt aangeduid met morfologische verstedelijking ( = de visueel
waarneembare concentratie van woningen en voorzieningen).
Beide aspecten van het verstedelijkingsbegrip hangen nauw samen, maar sluiten
niet naadloos op elkaar aan. Vroeger kon men wellicht de ruimtelijke concentratie
van bevolking en artefacten in steden nog verbinden met het ontstaan bepaalde
leefwijzen of bestaanswijzen, maar door de spreiding van de cultuur en de spreiding
van de bevolking is een dergelijke samenhang minder gemakkelijk te traceren.
Door verschillende sociaal-economische en sociaal-culturele ontwikkelingen heeft
de buiten de traditionele steden woonachtige bevolking in toenemende mate een
voorheen als typisch stedelijk beschouwde leefwijze aangenomen. In samenhang
met de spreiding van de bevolking en het toenemend gebruik van communicatiemiddelen hebben stedelijke leefwijzen zich over een steeds groter gebied uitgespreid. Migratie en diffusie van informatie zijn belangrijke oorzaken van de verstedelijking van het platteland (Lewis en Maund 1976). Beide processen zijn selectief van aard, dat wil zeggen selectief naar sociale samenstelling en ruimtelijke
situering. Daarom bestaan er tussen de bevolking in de nederzettingen verschillen
qua sociale aspiraties en gedragscodes.
Bij al deze verscheidenheid wordt het steeds moeilijker om een verband te leggen
tussen de spreiding in het kader van de sociaal-culturele en ruimtelijke verstedelijking. Vanuit de verstedelijkingstheorie worden in feite twee tegengestelde gezichtspunten aangedragen. Enerzijds gaat het om contrasttheorieën (o.a. 'Gesellschaft'
tegenover 'Gemeinschaft') en anderzijds om continuümtheorieën (geleidelijke overgang van rurale naar urbane samenlevingen). Bekend is het idee van Wirth (1938)
over 'urbanism as a way of life' en de kritiek van Gans (1962) hierop. Gans wijst
erop dat het wonen in een bepaald milieu niet automatisch leidt tot een specifieke
leefwijze en mentaliteit. Door de toegenomen mobiliteit, in zowel ruimtelijke als
sociale zin, geldt veel eerder dat een bepaalde leefwijze de keuze van een bijbehorende woonomgeving in de hand werkt dan andersom. De Britse socioloog Pahl
ontkent zelfs dat er überhaupt sprake is van een relatie tussen woonomgeving en
leefwijze. Leefwijzen zijn uitsluitend afhankelijk van kenmerken van individuen en
huishoudens (Pahl 1968). Anderen, zoals Hägerstrand (1970), wijzen er daarentegen op dat geografische milieus bepaalde beperkingen ('constrains') herbergen
die van invloed zijn op de leefwijzen van (leden van) de huishoudens.
Het meest voor de hand ligt dat leefwijzen afgeleiden zijn van individuele - en
huishoudens kenmerken en geconditioneerd worden door beperkingen die voortkomen uit de materieel-ruimtelijke kenmerken van geografische milieus (Thissen en
Ostendorf 1989).
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2.3

Modernisering en verstedelijking

Sociaal-culturele en ruimtelijke verstedelijking hangen dus historisch gezien nauw
met elkaar samen. De maatschappelijk-historische ontwikkelingen in onze westerse
samenlevingen staan in nauwe relatie tot de opkomst van steden. In dit verband
wordt wel het begrip modernisering gebruikt (Buursink 1980, p. 27-28). De relevantie van het moderniseringsproces als achtergrond voor de interpretatie van het
verstedelijkingsproces wordt in het begin van de jaren zeventig door verschillende
geografen onderstreept (Johnston 1973, Berry 1973, Fred 1973, Germani 1973). Zij
wijzen erop dat het (totale) verstedelijkingsproces alleen zinvol kan worden bestudeerd als het wordt opgevat als een in de tijd voortschrijdend moderniseringsproces dat leidt tot vorming en ontwikkeling van stedelijke systemen.
Toch kleven er de nodige bezwaren aan het gebruik van het begrip modernisering
als contextvariabele voor het verstedelijkingsproces. Het begrip modernisering heeft
een bepaalde historische betekenis, namelijk het proces waarbij een agrarische
samenleving overgaat in een industriële samenleving. De historicus Black definieert
modernisering als een maatschappelijk proces "by which historically evolved institutions are adapted to the rapidly changing functions that reflect the unprecedent increase in man's knowledge, permitting control over his environment, that accompanied the scientific revolution" (Black 1972, p. 243). Uit deze omschrijving volgt
dat het moderniseringsproces bestaat uit verschillende aspecten, zoals de ontwikkeling van wetenschap en techniek, economische groei, bureaucratisering, sociale differentiatie, verzakelijking van persoonlijke relaties en schaalvergroting. Daardoor
is het begrip modernisering diffuus, zodat het zich moeilijk laat operationaliseren
(Vries 1987, p. 428). Knippenberg en De Pater (1988, p. 11) verwijzen naar Wehler
(1975) die de brede betekenis van het begrip modernisering onderstreept (modernisering is meer dan maatschappelijke vooruitgang of een toenemend welzijn).
Deze breedheid geeft ook de conceptuele zwakte van het begrip aan.
Illustratief voor het gebruik van het begrip modernisering in relatie tot de ruimtelijke organisatie van steden zijn de ideeën van Simmons (1978). Simmons maakt
voor het moderniseringspfoces een onderscheid tussen de voor-industriële samenlevingsvorm (mercantiele fase), de industriële samenlevingsvorm en de laat- of postindustriële samenlevingsvorm. In de onderscheiden perioden bepalen steeds andere
krachten de ruimtelijke organisatie van de stedelijke systemen. In de mercantiele
fase gaat het vooral om de toegankelijkheid van goederen en informatie (handel);
de ligging van plaatsen tot het transportstelsel bepaalt de stedelijke groei. In de
industriële fase wordt de groei in de steden bepaald door de omvang en de aard
van de gevestigde bedrijvigheid (industrie). De lokatie van deze bedrijvigheid wordt
beïnvloed door de toegankelijkheid tot grondstoffen en afzetmarkten en door de
omvang van de beschikbare arbeidskrachten (de zogeheten agglomeratievoordelen).
Economische en demografische groei in de steden zijn dan zichzelf versterkende
processen die leiden tot het ontstaan van steeds grotere steden.
In de post-industriële fase verlegt de werking van de systeembepalende krachten
zich van de produktiezijde naar de consumptiezijde van de economie. Inkomensgroei, verhoging van het opleidingsniveau en het tot ontwikkeling komen van bepaalde leefstijlen hebben tot gevolg dat de bevolkingsgroei voornamelijk buiten
de grenzen van de negentiende eeuwse steden plaatsvindt.
Deze historische fasering van het verstedelijkingsproces is voor wat de bevolkings30

groei in de Nederlandse steden betreft empirisch aangetoond (Hoekveld en Deurloo 1981) en vormt, volgens de auteurs, een aanvaardbaar uitgangspunt voor de
beschrijving van de verstedelijking in Nederland. De gedachten van Simmons zijn
echter weliswaar plausibel, maar door de analyse van Deurloo en Hoekveld nog
niet als juist bevestigd. De empirische samenhang tussen historische fasering en
ruimtelijke spreiding van stedelijke bevolkingsgroei zegt op zichzelf niets over de
mate waarin de verschillende maatschappelijke krachten de ruimtelijke organisatie van het stedelijke systeem bepalen. De typeringen van samenlevingsvormen leveren weliswaar in principe logisch consistente beelden op, inclusief informatie
over de mechanismen die de maatschappelijke dynamiek bepalen, maar de invloed
die deze mechanismen hebben op het spreidingspatroon van de bevolking is afhankelijk van de wijze van reageren van handelende actoren op deze mechanismen. De
wijze waarop er een wisselwerking bestaat tussen de sociale en de ruimtelijke kant
van het verstedelijkingsproces kan pas worden bepaald door te kijken naar het
lokatiegedrag van individuele actoren. Bij het leggen van een relatie tussen modernisering (als verzamelnaam van een geheel van sociale veranderingen) en het optreden van demografische processen moeten de specifieke aspecten van modernisering
worden benoemd. Pas dan kan worden aangegeven volgens welke mechanismen bepaalde elementen van het moderniseringsproces kunnen worden verbonden met bevolkingsveranderingen (Goldscheider 1971, p. 80).
De Duitse geograaf Paesler maakt in dit opzicht een onderscheid tussen 'Modernisierung', 'Urbanisierung' en 'Verstädterung' (Paesler 1976, p. 22-24). Zijn
omschrijving van 'Verstädterung' sluit aan op de hierboven verwoorde ruimtelijke
dimensie van het verstedelijkingsproces (= de ruimtelijke en demografische schaalvergroting van steden). 'Urbanisierung' definieert Paesler als 'ein sozialgeographischer Prozess der Beeinflussung oder Veränderung von Strukturen der Siedlungslandschaft, wobei durch den Einfluss einer bestimmten Stadt und allgemein
durch die von den Städten und urbanen Siedlungen diffundierenden Einflüsse und
Entwicklungen andere Siedlungen an Urbanität gewinnen'(Peasler 1976, p. 22-23).
Het begrip 'Urbanisierung' heeft primair betrekking op het procesmatige karakter
van het verstedelijkingsbegrip. Bij het conceptuele verschil tussen 'Urbanisierung'
en 'Modernisierung' is volgens Paesler van belang dat met 'Urbanisierung' altijd
een ruimtelijk relevant proces wordt bedoeld terwijl het begrip 'Modernisierung'
een bredere, meer maatschappelijke betekenis heeft. Te denken valt aan geestelijk
culturele ontwikkelingen en technologische vernieuwingen. Daarnaast is er volgens
Paesler een verschil in normatieve zin. 'Urbanisierung' kan volgens hem worden
opgevat als een neutraal beschrijvend begrip terwijl 'Modernisierung' in het
algemeen een positief waardeoordeel inhoudt. Zo worden modernisering en vooruitgang dikwijls in één adem genoemd.
Het valt echter te betwijfelen of dit laatste onderscheid wel ter zake doet. Enerzijds behoeft modernisering niet vereenzelvigd te worden met vooruitgang (Wehler
1975). Anderzijds kan betwijfeld worden of 'Urbanisierung' een normatief neutrale
betekenis heeft. Begrippen als urbanisatie, suburbanisatie en re-urbanisatie hebben
geenszins een waardevrije betekenis. Zeker niet omdat zij onderwerp van beleid
zijn. Zo heeft bijvoorbeeld het anti-suburbanisatiebeleid, dat kenmerkend is
geweest voor het na-oorlogse ruimtelijk ordeningsbeleid in Nederland, er toe
bijgedragen dat het begrip suburbanisatie een negatieve normatieve lading heeft
gekregen. Hetzelfde geldt voor de positieve waardering van de recente 'terug-naar31

de-stad' filosofie en de compacte stad conceptie die gebaseerd zijn op de
veronderstelde voordelen van stedelijke concentratie en het voortbestaan van
historische stedelijke structuren (Ottens 1989). Begrippen als suburbanisatie en
re-urbanisatie worden hierdoor gereïficeerd en komen los te staan van de denk- en
belevingswereld van actoren, die door middel van hun lokatiegedrag verantwoordelijk zijn voor de verstedelijkingspatronen die met deze begrippen worden omvat.
De conceptuele bezwaren tegen het gebruik van het moderniseringsbegrip in relatie
tot het verstedelijkingsproces worden versterkt door de historische bepaaldheid van
het moderniseringsproces. Weliswaar worden ook de ontwikkelingen in de huidige
tijd gekenmerkt door een snelle opeenvolging van allerlei vernieuwingen. Echter
in plaats van meer van hetzelfde leidt dit veelal tot een geweldige toename in
verscheidenheid. Dit geldt voor zowel de met modernisering verbonden manier van
denken (met een sterke nadruk op vooruitgang en de instrumentale toepassing van
kennis) als voor de materiële produktie. Als aanduiding van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen in de westerse wereld wordt steeds vaker het begrip postmodernisme gebruikt. Het post-moderne denken zet zich aftegen de objectiveringsen waarheidspretenties van het rationaliteitsbegrip dat zo kenmerkend is in het
moderniseringsproces (Klukhuhn 1989). Daarbij wordt getracht deze rationaliteit
in wetenschapsfilosofische zin te overstijgen door het benadrukken van verschillende denkrichtingen, van de wederzijdse relatie tussen individueel handelen en maatschappelijke structuren en van het unieke in plaats van het wetmatige (Gregory
1989, Dietvorst 1989).
Over de huidige kenmerkende veranderingen in de materiële produktiewijze doen
allerlei benamingen de ronde (zie Kumar 1978), waarbij de verschillende auteurs
min of meer in het voetspoor treden van Bell (1974) die het begrip post-industriële
samenleving lanceerde. De vraag blijft of hierbij sprake is van een fundamentele
breuk met het voorgaande industriële tijdperk. Het antwoord op deze vraag lijkt
vooral een ideologische kwestie. De discussie spitst zich toe op een al dan niet
ontkennen van economische groei in het belang van het behoud van een ecologisch
duurzame wereld (Van Steenbergen 1983). Anderen, zoals Toffler (1981), leggen
de nadruk op de toenemende invloed van de informatica waardoor het produktiesysteem alsmede de ruimtelijke spreiding van de produktie ingrijpende wijzigingen
ondergaan.
Een verdere uitwerking van deze ideeën voert te ver in het kader van een onderzoek naar de veranderingen in het suburbanisatieproces. Zoveel is in ieder geval
duidelijk dat de aanduiding van modernisering minder geschikt is voor het sociale
transformatieproces, dat verantwoordelijk is voor de huidige veranderingen van de
verstedelijking in westerse landen. Mogelijk dat het moderniseringsbegrip alleen
toepasbaar is op nieuwe impulsen voor de stadsontwikkeling in sommige ontwikkelingslanden, maar dan alleen in die landen waar in de pre-moderne tijd nog geen
steden zijn ontstaan.
Deze studie kan zeker niet worden opgevat als een produkt van een post-modern
denken over verstedelijking in Nederland. Soja heeft recent een poging ondernomen om op post-moderne wijze een beschrijving te geven van enkele kenmerkende
ontwikkelingen in het stadsgewest rond Los Angeles (Soja 1989). Wat de lezer bijblijft, is een caleidoscoop van lokale landschappen die elk eigen specifieke ontwikkeling hebben doorgemaakt en daardoor een eigen plaats hebben gekregen binnen bestaande stedelijke structuur. Het idee van een gefragmenteerde verstede32

lijking is in de Nederlandse literatuur evenwel ook terug te vinden bij Van Ginkel
(1979, deel II, p. 195). Hoewel hij via een geheel andere interpretatieschema dan
Soja tot deze uitspraak komt.
In deze studie zal een pragmatische werkwijze worden gevolgd. Daarbij zijn ten
aanzien van de maatschappelijke bepaaldheid van het suburbanisatieproces twee
uitgangspunten gehanteerd. Ten eerste dat algemene modellen over de wisselwerking tussen maatschappelijke processen en ruimtelijke ontwikkelingen een geringe
zeggingskracht hebben voor de beschrijving van de regionale verschillen van de
mate waarin deze ruimtelijke ontwikkelingen optreden. In elke regio bestaan verschillen in maatschappelijke constellaties (onder andere verschillen in machtsstructuren) en verschillen in ruimtelijke constellaties (onder andere verschillen in
woningmarktomstandigheden). Deze regionale verschillen leiden er toe dat het
gedragspatroon van actoren verschillend wordt geconditioneerd. Het tweede uitgangspunt is dat de wijze waarop de verstedelijkingspatronen veranderen (bijvoorbeeld in de vorm van een ander spreidingspatroon van de bevolking) altijd
berust op de beslissingen van individuele actoren. Vandaar dat een actorcentrische
benadering een onlosmakelijk onderdeel moet vormen van de verklaring van dergelijke veranderingen.
Beide uitgangspunten worden in de volgende paragraaf uitgewerkt, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen de macro- en microverklaringen van het verstedelijkingsproces. In verband met de wederzijdse relatie tussen het individueel
handelen enerzijds en maatschappelijke en ruimtelijke structuren anderzijds, zal het
duidelijk zijn dat beide vormen van verklaren uiteindelijk op elkaar betrokken
moeten worden.
2.4

Macro- en microverklaringen van verstedelijking

Bij een verklaring op macro-niveau wordt de maatschappelijke kant van het verstedelijkingsbegrip benadrukt. Verklaard wordt waarom veranderingen optreden in
waarden en normen, instituties ontstaan en worden afgebroken, wijzigingen in produktiewijzen en bedrijfsorganisaties worden doorgevoerd en welke gevolgen dit
alles heeft voor de spreiding van huishoudens, bedrijven en instellingen.
Een verklaring op micro-niveau richt zich daarentegen op het gedrag van actoren.
Welke overwegingen hebben een rol gespeeld bij de lokatiekeuze van actoren
waardoor verstedelijkingspatronen zich wijzigen. In een analyse op micro-niveau
wordt er van uitgegaan dat de veranderingen in bevolkingsspreiding de opgetelde
uitkomst is van lokatiebeslissingen van individuen. Individuen reageren op technologische, economische, sociale, culturele en bestuurlijk-politieke ontwikkelingen
in de samenleving en passen zich in hun lokatiekeuzegedrag aan die veranderende
omstandigheden aan. In theorie handelen individuen hierbij volgens het principe
van de 'maximalisatie van het plaatsnut'. De waarde van het plaatsnut is een afgeleide van de doelstellingen en behoeften van de handelende individuen, terwijl de
haalbaarheid van het te maximaliseren plaatsnut afhankelijk is van de mogelijkheden van het individu om eventuele belemmeringen te overwinnen. De kenmerken
van het individu in combinatie met de mogelijkheden en belemmeringen die vervat
zijn in de ruimtelijke en maatschappelijke structuren bepalen de handelingsvrijheid
van het individu. Het is een wetenschappelijke uitdaging om de inzichten die
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worden verkregen door de analyse op beide niveaus aan elkaar te koppelen. Met
betrekking tot het spreidingspatroon van bevolking kan worden gedacht aan de
koppeling van de samenstelling van migratiestromen aan verhuismotieven van
migranten.
Bekijkt men de onderzoeken op macro-niveau dan valt de wijdverbreide gedachte
op dat de stedelijke bevolkingsontwikkeling een cyclisch patroon kent. Door
verschillende onderzoekers zijn fasenmodellen ontworpen die een beschrijving
geven van deze ontwikkeling (Gibbs 1963, Van den Berg et al. 1979, Klaassen et
al. 1981, Van den Berg et al. 1982, Hall 1983 ). Deze modellen geven afwisselende
fasen van concentratie en deconcentratie van bevolking weer met als gevolg een
golfachtige stedelijke ontwikkeling:
1. Ontstaan van steden.
In het begin van de stedelijke occupatiegeschiedenis zijn steden afhankelijk van de
agrarische produktie in het omliggende gebied en de mogelijkheden om voedseloverschotten naar de steden te vervoeren. De bevolkingsgroei van de steden is
gering en vaak geringer dan in het omringende platteland.
2. Beginnende stedelijke bevolkingsgroei.
Door de verbetering van de voedselvoorziening in de stad overtreft de bevolkingsgroei in de steden die van het omringende platteland. De rurale bevolking begint
het platteland te verlaten en trekt naar de stad op zoek naar werk. Kleine stedelijke centra in rurale gebieden bieden te weinig arbeidsmogelijkheden zodat over
grotere afstand naar grotere plaatsen wordt gemigreerd. Sommige steden groeien
uit tot grote steden, waardoor een verstedelijkingspatroon kan ontstaan met primate
steden die als algemeen oriëntatiepunt fungeren voor de bevolking. Door de aanhoudende migratie naar de stad vertoont het platteland na verloop van tijd een
absolute bevolkingsafname.
3. Stedelijke concentratie (urbanisatie).
In deze fase groeit de centrale stad en blijft het ommeland bevolking verliezen. In
verband met de betere economische mogelijkheden in de grote steden groeit de
bevolking in de centrale steden ten koste van die in de kleine steden. De bevolkingsgroei in de centrale stad overtreft die van het nabijgelegen ommeland en de
gehele stadsregio wint aan bevolking. In de verder weg gelegen plattelandsgebieden
begint de migrantenstroom evenwel op te drogen en de daar gelegen regionale
centra worden min of meer volwaardige alternatieven voor de centrale stad.
4. Spreiding van de stedelijke bevolking (suburbanisatie).
In verband met de verbeterde transportmogelijkheden kan men buiten de steden
gaan wonen in kleinere nederzettingen. De centrale stad begint terrein te verliezen
binnen het stedelijke systeem. De centrale stad vertoont nog steeds bevolkingsgroei
maar voornamelijk op grond van de natuurlijke aanwas van de aldaar wonende
bevolking. Aanvankelijk is de bevolkingsgroei in de centrale stad groter dan in het
suburbane ommeland, maar na verloop van tijd neemt het vertrek naar de suburbane gebieden zoveel toe dat de bevolkingsgroei in het suburbane gebied procentueel die van de centrale stad overtreft.
5. Absolute deconcentratie van bevolking (desurbanisatie).
De steden beginnen ook absoluut bevolking te verliezen. Het zijn aanvankelijk
vooral de grote steden die hiermee te kampen hebben, maar gaandeweg voltrekt
dit proces zich ook in de middelgrote steden. De bevolkingsgroei in het suburbane
ommeland is niet langer groot genoeg om het bevolkingsverlies van de centrale stad
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te compenseren. De gehele stadsregio neemt daarom in bevolking af.
6. Hernieuwde concentratie van bevolking (re-urbanisatie).
Deze fase heeft vooralsnog een hypothetische strekking. Het gaat immers niet
alleen om een eventuele hernieuwde bevolkingsgroei in de centrale steden, maar
ook om een groei die hoger is dan bijvoorbeeld de nationale bevolkingsgroei. Van
bevolkingsconcentratie in deze zin is in Nederland zeker nog geen sprake. De
hypothese van deze mogelijk toekomstige fase is dat centrale steden op grond van
hun economische en culturele potenties en geholpen door een gericht overheidsbe
leid, in staat zullen blijken wederom als concentratiepunten van bevolkingsgroei te
fungeren.
In het model van het NEI (zie figuur 2.1.) bestaan de stadsgewesten uit kernsteden
en ringgebieden. Op grond van de onderlinge verhouding tussen de bevolkingsgroei
van de kernsteden (in casu stedelijke agglomeraties) en de ringgebieden (in casu
peri-urbane gebieden) alsmede bevolkingsgroei van het gehele stadsgewest worden
vier fasen van stedelijke ontwikkeling onderscheiden:
a. Urbanisatie : type 1 en 2
b. Suburbanisatie: type 3 en 4
с Desurbanisatie: type 5 en 6
d. Re-urbanisatie: type 7 en 8
Volgens het fasenmodel zullen stadsgewesten achtereenvolgens de vier genoemde
fasen doorlopen. Zo opgevat ontstaat een golfbeweging in bevolkingsgroei naar de
buiten de stedelijke agglomeraties gelegen gebieden en vervolgens weer terug naar
de stedelijke agglomeraties.

stedelijke agglomeratie
stadsgewest
peourbaan gebied

Figuur 2.1
Fasen van stedelijke dynamiek
Bron: Klaassen et al. 1981
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De genoemde fasenmodellen hebben vooral een beschrijvende betekenis. Het zijn
typologieën zonder veel verklaringswaarde. Als door de auteurs verklaringen worden gegeven voor de overgang tussen de fasen valt de nogal deterministische
strekking van deze verklaringen op. Maatschappelijke ontwikkelingen worden geïnterpreteerd in het licht van de veranderingen in de onderlinge verhouding van
de bevolkingsgroei tussen de deelgebieden. Dit is des te klemmender omdat de
doelstelling van zowel Hall als van Van de Berg et al. vooral theoretisch van aard
is. Van 'toetsing' van theoretische inzichten is evenwel nauwelijks sprake. Het
bezwaar van dergelijke studies is dat bij de empirische toetsing onvoldoende
rekening wordt gehouden met de wisselwerking tussen de analyseniveaus. Ruimtelijke patronen in termen van concentratie en deconcentratie komen tot stand door
het gedrag van (groepen van) individuele actoren. Zonder toetsing op het actorniveau is geen voldoende verklaring te vinden voor de wijzigingen in de demografische ontwikkeling van steden. Bij de indeling in verschillende fasen wordt er a
priori van uitgegaan dat de verschillen in regionale bevolkingsgroei afhankelijk zijn
van het gedrag, vooral het migratiegedrag, van individuen. De veronderstelling is
dat in een zich wijzigende maatschappelijke context het woonplaatskeuzegedrag van
individuen verandert en daarmee, als geaggregeerde uitkomst, ook de bevolkingsgroei van gebieden. Deze veronderstelling wordt niet getoetst.
De vraag of een fase-verschuiving in het model een trendbreuk in het verstedelijkingsproces met zich meebrengt, blijft bij een dergelijke opzet onbeantwoord.
Vanuit een actor-centrische optiek bezien kan er alleen sprake zijn van een trendbreuk wanneer zich een gedragswijziging voordoet met als geaggregeerd effect dat
de regionale verschillen in bevolkingsgroei een ander patroon te zien geven. De
meer actor-centrische benadering houdt in dat de veranderingen in stedelijke bevolkingsgroei niet zonder meer direct verbonden kunnen worden met gewijzigde
maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat altijd om het reactiepatroon van individuen op de gewijzigde maatschappelijke ontwikkelingen en de vertaling van
deze reactie in de vorm van hun woonplaatskeuzegedrag. De ruimtelijke en maatschappelijke positie van actoren moeten hierbij altijd in ogenschouw worden
genomen.
2.6

Suburbanisatie en 'countemrbanization'

Het spreidingspatroon van de Nederlandse bevolking is, evenals in veel andere
westerse landen, in de afgelopen decennia gekenmerkt door deconcentratie. Deze
deconcentratie wordt dikwijls onder woorden gebracht met de termen suburbanisatie en 'countemrbanization'. Ofschoon door diverse auteurs aan beide genoemde
begrippen een verschillende betekenis wordt gegeven, zal in deze studie beide
begrippen in eikaars verlengde worden beschouwd.
Van Ginkel geeft een overzicht van enkele sociaal-geografische studies over de
plaats van het (residentiële) suburbanisatieproces binnen het totale verstedelijkingsproces (Van Ginkel 1979, deel I pp. 195-204). Hij wijst erop dat in het begin van
de jaren zestig in de Verenigde Staten de gedachte opkomt dat de (statistische)
relatie tussen bevolkingsdichtheid en stedelijkheid aan verandering onderhevig is.
De traditionele opvatting dat de bevolkingsdichtheid minder wordt naar gelang de
afstand tot het centrum van de stad groter wordt, gaat ten gevolge van het sub36

urbanisatieproces niet langer meer op. Door het suburbanisatieproces spreidt de
bevolking zich over een groter gebied uit met als gevolg dat de gradiënt van de
bevolkingsdichtheid vlakker gaat lopen en de gemiddelde bevolkingsdichtheid van
het stedelijke gebied minder wordt. Vooral de bevolkingsdichtheid in het stadscentrum neemt af. Een bekende beeldspraak in dit verband is om het stedelijke
landschap voor te stellen als vulkanen, met stadscentra als kraters en de spreiding
van stedelijke activiteiten en actoren over het suburbane gebied als lavastromen.
Een andere beeldspraak is dat de suburbanisatie zich als een vloedgolf over stadsgewesten uitspreidt. Zoals na een steenworp in het water de golven zich concentrisch verplaatsen, zo vervormt de suburbanisatie het stedelijke landschap. De
hellingshoek van de golf staat daarbij voor de snelheid van de bevolkingsgroei of
bevolkingsafname. De bevolkingsgroei in de stad en het suburbane gebied wordt
in eerste instantie bepaald door de afgenomen 'trek naar de stad' en de toegenomen 'trek uit de stad'. In tweede instantie beïnvloedt de selectiviteit van de
migratiestromen de natuurlijke bevolkingsgroei in beide gebieden. Vooral jonge
huishoudens met een groot natuurlijk groeipotentieel verlaten de stad.
Door het 'haasje over' van stedelijke actoren en stedelijke activiteiten over een
steeds groter gebied, zal de suburbanisatie zich uiteindelijk over het gehele land
spreiden. Van Ginkel (1979, deel I p. 202) haalt in dit verband Scott Greer en
Clark aan, die al in de jaren zestig hebben voorzien dat de 'compacte stad' een
anachronistisch verschijnsel zou worden. Zij spreken in dit verband liever van een
urbane maatschappij of stedelijke vlakten. Dit idee is in feite afkomstig van
Gottmann die in de toekomst grootschalige stedelijke structuren zag ontstaan en
de Megalopolis aan de Amerikaanse Oostkust daarbij als voorbeeld noemde. Van
Ginkel voegt er aan toe dat net zo min als de ultieme concentratie van de gehele
bevolking in de steden tot stand is gekomen, een totale, gelijkmatige spreiding van
de bevolking niet waarschijnlijk is. Door de toegenomen spreiding van stedelijke
activiteiten kan de wens naar de compacte stad herleven. De middelpuntvliedende
kracht van de uitdijende stad kan een herwaardering van de typisch stedelijke
functie veroorzaken, waardoor een einde komt aan de voortdurende spreiding van
de bevolking.
In de jaren zeventig houdt evenwel de spreiding van bevolking aan en er ontstaat
een discussie over de vraag of de voortdurende bevolkingsspreiding een verandering
van het verstedelijkingsproces inhoudt. Centraal in deze discussie staat het begrip
'population turnaround'. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat in de meeste
westerse landen de toegenomen bevolkingsspreiding heeft geleid tot bovengemiddelde bevolkingsgroei in kleinere nederzettingen en plattelandsgebieden.
De aanzet voor deze discussie vormt het door de Amerikaanse geograaf Berry gemaakte onderscheid tussen 'extended suburbanization' en 'counterurbanization'.
Volgens Berry is "counterurbanization a process of déconcentration, it implies a
movement from a state of more concentration to a state of less concentration"
(Berry 1976, p. 17). Uit zijn verhaal blijkt dat Berry 'extended suburbanization' wil
reserveren voor de bevolkingsspreiding binnen het 'daily urban system' (de stadsgewestelijke gedragsruimte), terwijl 'counterurbanization' betrekking heeft op de
bevolkingsgroei van landelijke gebieden die verder weg liggen van de metropolen.
Volgens Berry laten de groeicijfers in de Verenigde Staten een duidelijke tendentie
naar counterurbanization zien. Deze gedachte wordt door andere onderzoeken
onderschreven (Vining en Strauss 1977, Vining en Kontuly 1978).
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De discussie gaat over de interpretatie van deze deconcentratie van bevolking. De
ene partij beschouwt de bevolkingsgroei in kleine steden en plattelandsgebieden als
een voortgaande ontwikkeling, waarbij een versnelde bevolkingsspreiding plaatsvindt die gevoed wordt door de 'spillover' uit metropolitane gebieden naar de
'exurban counties'. Gordon (1979), representant van deze groep, ontkent dat er
sprake is van enig verschil met eerdere fasen van het urbanisatieproces.
De andere partij is meer overtuigd van een 'clean break with the past'. Men meent
dat aan het deconcentratieproces andere ordeningsprincipes ten grondslag liggen.
"One definition of a truly fundamental 'clean break' would require that growth and
decline are no longer related to the urban hierarchy at all, instead they would be
dependent upon quite different spatial features and processes. As a result, this
radical model of 'clean break' would suggest that cases of both growth and decline
would be distributed right across the urban hierarchy, between metropolitan and
non-metropolitan areas, with no systematic relationship whatsoever to the urban
size of the area concerned " (Coombes et al. 1989, p. 10). De vraag is dan welk
ander ordeningsprincipe aan de bevolkingsdeconcentratie ten grondslag ligt. Veelal
wordt gewezen op regionaal economische ontwikkelingen, waarbij technologische
veranderingen en investeringsbeslissingen in het kader van 'corporate'-strategieën
van multilokationele ondernemingen leiden tot structurele verschuivingen van de
bedrijvigheid tussen stedelijke en landelijke gebieden (Fielding 1985, Cloke 1985,
Coombes et al. 1989). In sommige gevallen worden deze verschuivingen positief
beïnvloed door het regionale beleid van de overheid.
De laatste jaren overheerst een kritische kijk op het begrip 'counterurbanization'.
De meest uitgebreide kritiek is geleverd door Dean et al. (1984). Hun kritiek omvat vier punten. Ten eerste is het begrip 'counterurbanisatie' dubbelzinnig, omdat
het onmogelijk is om precies aan te geven waar het verschil ligt tussen 'extended
suburbanization' en 'counterurbanization'. Ten tweede liggen in de betekenis van
het begrip veronderstellingen over de inhoud van het begrip verpakt. Het begrip
is gebaseerd op verschuivingen in het ruimtelijke spreidingspatroon van bevolking
zonder dat de oorzaken van deze verschuivingen zijn blootgelegd. Hier wreekt zich
de gekozen benaderingswijze op basis van geaggregeerde gegevens. Op de derde
plaats is er het gevaar van reïficatie. Het begrip is ontsproten aan academische
interpretaties van wat mensen verondersteld worden belangrijk te vinden. Ten
vierde wordt nogal bekrompen met het begrip omgegaan. De ruimtelijke differentiatie van de patroonswijzigingen wordt ondergeschikt gemaakt aan de interpretatie
van 'counterurbanisatie' als een kenmerk van de post-industriële samenleving.
Dean et al. (1984) pleiten voor een aanpak waarbij verschillende wetenschapsfilosofische benaderingen naast elkaar worden gebruikt. De behaviourale of de
structuralistische benadering alleen geven geen uitzicht op een verklaring van
'counterurbanisatie'. Zij zoeken aansluiting bij Giddens' sociale theorie van de
structuratie, waarbij de migranten die verantwoordelijk zijn voor het optreden van
'counterurbanisatie' in verschillende groepen worden ingedeeld. Elke groep heeft
een andere positie ten opzichte van het verloop van het 'counterurbanisatieproces'
en zal andere mogelijkheden en behoeften hebben.
Ook in de Nederlandse literatuur overheerst een kritische houding tegenover het
begrip 'counterurbanisatie'. Hoekveld pleit voor het vermijden van de term
'counterurbanisatie' omdat hieronder allerlei processen kunnen worden verstaan
(Hoekveld 1985). 'Counterurbanisatie' is een verzamelbegrip zonder een duidelijke
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betekenis. Buursink (1986) vindt het begrip 'counterurbanization', evenals het
begrip 'desurbanization', regelrecht misleidend. Er is pas sprake van 'desurbanization' indien delen van steden worden onttakeld en als onbebouwde vlakten achter
blijven als gevolg van het wegtrekken van mensen en bedrijven. In plaats van onttakeling is echter in de steden een proces van functionele specialisatie gaande, dat
zich moeilijk laat omschrijven met behulp van begrippen als 'counterurbanization'
of desurbanization'.
2.7

Conclusie

In dit hoofdstuk zijn enkele centrale begrippen ten aanzien van het onderwerp van
deze studie behandeld.
In de eerste plaats is ingegaan op de plaats van de bevolkingsspreiding binnen de
verstedelijking. Bevolkingsspreiding is een deelaspect van verstedelijking. Er kan
een onderscheid worden gemaakt tussen sociaal-culturele en ruimtelijke verstedelijking. Beide dimensies van het verstedelijkingsproces hangen nauw samen, zoals tot
uiting komt in de relatie tussen de leefwijze van mensen en het geografische milieu
waarin zij wonen. De leefwijze wordt in sterke mate bepaald door de kenmerken
van individuen en huishoudens en de opgedane woonervaringen. Het geografische
milieu werkt in zoverre conditionerend op de leefwijze van mensen dat het beperkingen inhoudt van de mogelijkheden van mensen om een bepaalde leefwijze te
ontwikkelen. Bij het verhuisgedrag van mensen gaat het daarbij vooral om de
vraag-aanbodverhoudingen op de woningmarkt en de wijze waarop instituties, zoals
de overheid, deze verhoudingen sturen.
In deze studie ligt de nadruk op de veranderingen die de laatste jaren zijn
opgetreden in het spreidingspatroon van de stedelijke bevolking. Er zal worden
aangesloten op ideeën over de historische ontwikkeling van het verstedelijkingsproces in de westerse wereld. Het begrip urbanisatie, in de zin van een toenemende
concentratie van bevolking, werkgelegenheid, voorzieningen en andere basisfuncties
in steden, is nauw verbonden met het moderniseringsproces. Dit moderniseringsproces wordt in de literatuur vaak gezien als de belangrijkste maatschappelijke
context waartegen de veranderingen in het verstedelijkingsproces kunnen worden
afgezet. Het is echter de vraag of het begrip modernisering toepasbaar is op
recente verstedelijkingstendenties. In de eerste plaats is het begrip modernisering
nogal diffuus. Er kunnen verschillende zaken onder worden gevat en is daarom
moeilijk te operationaliseren. In de tweede plaats heeft modernisering een bepaalde historische betekenis, namelijk als de overgang van een in hoofdzaak
agrarische samenleving naar een industriële samenleving. Daarom slaat het begrip
niet op deze tijd, althans niet in de westerse wereld. Over de kenmerkende karaktertrekken van de huidige westerse samenleving bestaan verschillende interpretaties,
die voor een deel ideologisch zijn ingekleurd. Hoe het ook zij, er bestaat de noodzaak om bij verklaringen van het verstedelijkingspatroon analyses op zowel macroals microniveau met elkaar te verbinden. Dit standpunt leidt tot een kritische kijk
op de gangbare fasenmodellen over demografische verstedelijking. In deze modellen wordt a priori een bepaald reactiepatroon van actoren op veranderde maatschappelijke omstandigheden verondersteld. Deze veronderstellingen worden evenwel niet getoetst. Bij analyses van het spreidingspatroon van bevolking kan niet
39

worden volstaan met een beschrijving van ontwikkelingen op uitsluitend geaggregeerd niveau of uitsluitend individueel niveau. Verklaringen moeten juist verkregen
worden door beide analyseniveaus op elkaar te betrekken, waarbij expliciet in ogenschouw moet worden genomen dat individuen beslissingen nemen vanuit verschillende maatschappelijke posities. Verklaringen van veranderingen in het demografisch verstedelijkingspatroon dienen altijd gerelateerd te worden aan de kenmerken
van de actoren die verantwoordelijk zijn voor deze veranderingen en aan de verschillen in mogelijkheden om het door de actoren gewenste gedrag te realiseren.
Vandaar dat een onderscheid in conceptuele zin tussen begrippen als suburbanisatie en 'counterurbanization' weinig hout snijdt.
Dit geldt niet alleen in een periode van toenemende bevolkingsspreiding maar ook
nu de laatste jaren sprake is van een verminderde 'trek naar buiten'. Deze veranderingen kunnen niet rechtstreeks op het conto van de stedelijke vernieuwing worden
geschreven, in de zin van verbetering van het stedelijk woon- en produktiemilieu.
De aantrekkingskracht van de stad heeft betekenis voor bepaalde bevolkingsgroepen. Hetzelfde geldt voor de aantrekkelijkheid van het (woon)gebied buiten de
stad. Deze groepen kunnen qua samenstelling en omvang in de loop van de tijd
veranderen, zodat de geaggregeerde uitkomst van hun gedrag (meer of mindere
bevolkingsspreiding) verandert. Daarnaast kunnen hun overwegingen veranderen,
al dan niet in samenhang met de veranderingen in het woonmilieu. Beide aspecten
(samenstelling van bevolkingsgroepen en hun motieven die ten grondslag liggen aan
hun lokatiegedrag) vormen de kern van de actorcentrische benadering waarvoor in
deze studie is gekozen.
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DEEL II
BEVOLKINGSSPREIDING EN BINNENLANDSE MIGRATIE
IN NEDERLAND, 1970 - 1985

3

EEN REGIONALE INDELING VAN NEDERLAND

3.1

Inleiding

Er is een regionale indeling van Nederland gemaakt om een beschrijving te kunnen
geven van de veranderingen in het spreidingspatroon van de bevolking. Aan deze
regionale indeling zijn vooraf twee eisen gesteld:
1. De regionale indeling moet opgebouwd zijn uit verschillende ruimtelijke
niveaus zodat de verschillen in bevolkingsspreiding op deze verschillende niveaus onderling met elkaar in verband kunnen worden gebracht.
2. De regionale indeling moet het verschil tot uiting brengen tussen stedelijke en
rurale gebieden, rekening houdend met de toenemende functionele samenhang
die tussen beide soorten gebieden is ontstaan.
De regionale indeling blijft beperkt tot het nationale kader, zodat eventuele
indelingen op wereld- of Europese schaal buiten beschouwing blijven. Binnen
Nederland wordt gewerkt op het niveau van landsdelen en (stads)gewesten. Ook
¡s een onderscheid gemaakt tussen stedelijke agglomeraties, kleine stedelijke
gemeenten en rurale gemeenten. De regionale indeling is gebaseerd op de situatie
aan het begin van de onderzoekperiode, te weten circa 1970.
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Regio-begrip

Het met behulp van bepaalde criteria afbakenen van ruimtelijk samenhangende
eenheden tot regio's is een bij uitstek geografische bezigheid. Toch bedienen niet
uitsluitend geografen zich van deze werkwijze. Het opdelen van de ruimte in
districten, marktgebieden e.d. gebeurt veelvuldig zonder dat daarbij primair een
geografische doelstelling wordt nagestreefd.
In de geschiedenis van de sociaal-geografische wetenschap is aan het begrip regio
een verschillende betekenis toegekend. In de traditionele geografie overheerste de
opvatting dat de regio kan worden beschouwd als een geheel van natuurlijke verschijnselen waarbinnen menselijke groepen hun bestaanswijze ontplooien. De regio
is in deze zienswijze een manifeste, objectief waarneembare eenheid. Deze opvatting van regio hangt samen met het absolute ruimte-idee dat lange tijd gangbaar
is geweest in de geografie (Dietvorst 1975, p. 82). In de moderne geografie worden
regio's minder als manifeste, maar als latente eenheden opgevat. De moderne geografie huldigt een relatief ruimtebegrip, hetgeen ook inhoudt dat 'activiteiten en
objecten zelf hun ruimtelijke invloedssfeer bepalen' (Dietvorst 1975, p. 83). Regio's
zijn niet langer meer een gegeven deel van het aardoppervlak, maar het zijn interpretatiekaders van de geografische onderzoeker. Regio's zijn vooral mentale constructies (Hoekveld en Van der Laan 1987). Zoals de historicus de tijd in perioden
indeelt en met behulp van deze periodisering een historische ontwikkelingsgang
analyseert, zo verdeelt de geograaf de ruimte in regio's om daarmee de ruimtelijke
ontwikkelingsgang te onderzoeken. En, om deze analogie nog even vast te houden,
zo min het de historicus erom gaat een tijdsperiode op zichzelf te analyseren (het
gaat immers om de maatschappelijke ontwikkelingen die in een bepaalde tijdsperiode plaatsvinden) net zo min gaat het de moderne geograaf erom de regio op
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zichzelf te onderzoeken. Het begrip regio is geëvalueerd van eindprodukt tot
produktiemiddel. Deze ontwikkeling houdt verband met de verschuiving in de geografie naar een meer thematische oriëntatie. De aandacht is meer gericht op regelmatigheden van ruimtelijke activiteiten in plaats van ruimtelijke patronen in afzonderlijke regio's (Van der Laan en De Pater 1987). Migratie-onderzoek is bij
uitstek een voorbeeld van dergelijk thematisch onderzoek.
Toch kunnen ook 'thematische geografen' niet aan de regio voorbij. In feite neemt
de laatste jaren de belangstelling voor het regio-begrip in de geografie weer toe.
Daarbij wordt de regio gezien als ontmoetingsplaats van enerzijds de heersende
sociale structuur (op macro-niveau) en anderzijds het individuele handelen van
actoren (op micro-niveau). De relatie tussen beide aspecten loopt via het in tijd en
ruimte beperkte bereik van menselijke activiteiten alsmede via sociale beperkingen
waaraan menselijke gedrag onderhevig is (De Pater en Van Ginkel 1986). Recent
heeft Van der Laan (1991) deze gedachte verder uitgewerkt, waarbij hij regio's
opvat als resultanten van ruimtelijke activiteiten systemen. Dergelijke systemen
bestaan uit 'the aggregate of relationships generated by human activities within a
spatial framework' (Van der Laan 1991, p. 18). Bij activiteiten moet men denken
aan bezigheden als werken, wonen, verplaatsen, recreatie en dergelijke. De samenhang tussen deze activiteiten is evident (de activiteiten vormen gezamenlijk het
'leven'), maar dit houdt niet automatisch in dat deze samenhang in regionaal opzicht dezelfde expressie heeft. Regio's verschillen onderling van elkaar omdat de
samenhang en interrelaties tussen de verschillende activiteiten per regio verschillend zijn. Het begrip regio wordt nog eens gecompliceerd door het feit dat menselijke activiteiten een verschillende geografisch reikwijdte hebben. Vandaar dat
regio's elkaar in principe overlappen. Grenzen tussen regio's (in wetenschappelijke
zin) zijn altijd vaag en arbitrair en regionale indelingen zijn in kringen van
geografen vaak onderwerp van discussie.
Het idee van de regio als mentale constructie betekent ook dat de indelingscriteria
van een regio de afgeleiden vormen van de doelstelling van de te ondernemen
analyse. Wie bijvoorbeeld de regionale verschillen in de landbouwsector wil onderzoeken heeft behoefte aan een indeling van landbouwgebieden. Een indeling in
telefoondistricten biedt dan weinig heil als interpretatiekader. Er bestaat dus een
inhoudelijke verwantschap tussen de selectiecriteria voor de te hanteren regionalisatie en de kenmerken van het onderwerp dat wordt onderzocht.
Bij het regio-begrip werd in het verleden wel het onderscheid gemaakt tussen formele en functionele regio's. "Formele regio's zijn gebaseerd op het in vergelijkbare
en opvallend hoge mate voorkomen, door het gehele gebied heen, van een of
enkele soms zeer complexe verschijnselen, zoals kleibodems, katoenteelt of religies.
Functionele regio's zijn daarentegen gebaseerd op onderlinge functionele afstemming van onderdelen van de regio's" (Dietvorst et al. 1984, p. 261). Deze aloude
tweedeling in formele en functionele regio's is enigszins vervaagd, aangezien ook
formele regio's een functionele afstemming van gebiedsonderdelen kennen. De
basis voor elke regio-indeling wordt gevormd door de mate van integratie binnen
de regio's, die kan leiden tot een indeling in uniforme, homogene en nodale regio's
alsmede tot regionale systemen (Lambooy 1966). Nodale regio's vormen in zoverre
een specifieke groep, omdat de functionele afstemming bestaat uit "een netwerk
van relaties verbonden met één groot, stedelijk centrum" (Dietvorst et al. 1984, p.
261). Welke soort indelingscriterium men kiest, is wederom afhankelijk van het
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onderwerp van de studie. Soms zullen dit uniforme of homogene indelingscriteria
zijn, een andere keer gaat het om nodale criteria. Aangezien het onderwerp van
deze studie betrekking heeft op de vermindering van het aantal verhuizingen uit
centrale steden naar het suburbane ommeland, ligt de keuze voor het principe van
nodaliteit bij de in dit onderzoek gehanteerde regio-indeling voor de hand.
Gegeven de tweede eis die aan de regionale indeling is gesteld (zie de inleiding van
dit hoofdstuk) dienen de verschillen in urbanisatiegraad in de indeling tot uitdrukking te komen. In de afgelopen dertig jaar is door het Centraal Bureau voor de
Statistiek drie keer een typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad gemaakt, en wel op basis van de Volkstelling 1947/Woningtelling 1956, de
Volkstelling 1960 en de Volkstelling 1971. Deze laatste twee typologieën zijn gebaseerd op een combinatie van verstedelijkingskenmerken in sociaal-economische zin
(verdeling van de woonachtige beroepsbevolking naar bedrijfstakken waarin zij
werkzaam zijn, verhouding employés en arbeiders), in morfologische zin (inwonertal
en bevolkingsdichtheid) en in functionele zin (aandeel forenzen onder de woonachtige mannelijke beroepsbevolking). Toepassing van deze criteria leidt tot een
indeling van de Nederlandse gemeenten in twaalf categorieën. Samenvoeging van
gemeenten met een gelijke urbanisatiegraad levert een categoriale classificatie van
gemeenten op die evenwel geen regionale expressie heeft.
Een dergelijke indeling van gemeenten naar urbanisatiegraad is voor dit onderzoek
niet geschikt. Actoren functioneren steeds vaker binnen territoriale kaders die de
gemeentegrens overstijgen. De urbanisatiegraad van het leefmilieu is steeds minder
een afgeleide van de binnen de gemeente gemeten kenmerken. De positie van gemeenten binnen ruimere territoriale eenheden bepaalt mede de urbanisatiegraad.
In Nederland hebben met name Van Engelsdorp Gastelaars et al. (1980) op dit
punt gewezen. Zij richten zich in eerste instantie op de ruimtelijke geleding van
territoriale complexen binnen Nederland. Uitgangspunt is dat "de materieelruimtelijke hoedanigheid van een territoriaal complex kan
worden gezien als
neerslag en als determinant van de maatschappelijke constellatie ter plaatse" (Van
Engelsdorp Gastelaars et al. 1980, p. 2). Door schaalvergrotingsprocessen ontstaat
een materieel-ruimtelijke geleding, waarbij integratie en specialisatie hand in hand
gaan. Immers "taakverdeling in groter verband geeft inwoners de kans bepaalde
taken af te stoten, te veronachtzamen of aan anderen over te laten, om zich op
andere taken, waarvoor men zich goed geëquipeerd acht, toe te leggen. Integratie
en differentiatie zijn dus twee kanten van dezelfde medaille" (Ostendorf 1988, p.
14). Het maatschappelijk schaalvergrotingsproces leidt zodoende tot een geleding
waarbij ruimtelijke eenheden steeds nauwer op elkaar worden betrokken en binnen
dit ruimere kader een specifieke inhoud krijgen. De inrichting van gebieden ondergaat niet alleen veranderingen door het proces van schaalvergroting, maar is ook
voorwaarde voor dit proces van schaalvergroting. Actoren zijn immers gelokaliseerd, dat wil zeggen dienen zich een plaats te verwerven. De ruimtebehoefte van
actoren structureert daarbij het lokatiegedrag binnen het aanbod van de gegeven
ruimtelijke mogelijkheden.
Deze wederzijdse afhankelijkheid tussen maatschappelijke schaalvergroting en
ruimtelijke geleding komt onder meer naar voren in het suburbanisatieproces. De
motor achter het suburbanisatieproces is dat bestaande steden in steeds mindere
mate tegemoet kunnen komen aan de groeiende ruimtebehoefte van actoren en de
actoren zich dientengevolge vestigen in het omliggende gebied. En wel op een
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zodanige afstand van de bestaande steden dat zij in hun dagelijks functioneren
gebruik kunnen blijven maken van de voorzieningen en arbeidsmogelijkheden in
de bestaande steden. De 'stad in nieuwe vormen' breidt zich hierdoor uit over een
groter gebied en er ontstaan stadsgewesten. Dit proces vindt niet alleen op
stadsgewestelijk niveau plaats, maar ook op nationaal en zelfs internationaal
niveau.
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Concepties van stedelijke regio's

In de jaren zestig zijn onder invloed van het maatschappelijk proces van schaalvergroting verschillende concepties gemaakt van ruimtelijke eenheden waarbinnen
zich het verstedelijkingsproces voltrekt.
Zo maakt Van den Berg (1957) gebruik van het door Gottmann in de Verenigde
Staten ontwikkelde begrip 'megalopolis' en typeert hiermee de ontwikkelingsgang
van het verstedelijkingspatroon in West-Europa. Naast de term megalopolis gebruikt Van de Berg de termen conurbo-provincies, conurbaties en agglomeraties.
Hoekveld (1967) bedient zich weer van andere begrippen, zoals macro-urbaan
domein, stedelijke steunpunten van de eerste en tweede orde, interferentiegebieden
en perifere gebieden. Wissink (1963) legt bij de uitgroei van agglomeraties de
nadruk op de zich verwijderende individuele stad waardoor stadsgewesten ontstaan.
Stadsgewesten die functioneel bijeen worden gehouden door nodale relaties waarbij
agglomeraties de ruimtelijke basiseenheden vormen waartussen functionele relaties
bestaan. Hij onderscheidt een kerngemeente of kernstad die binnen de agglomeratie "een overheersende positie inneemt en welke het hoofdverzorgingscentrum van
de agglomeratie bevat" (Wissink 1963, p. 110). De gedachtengang van Wissink is
later door Utrechtse geografen uitgewerkt tot een standaardmodel van stadsgewesten (Ottens 1976).
Vooral het begrip stadsgewest heeft ingang gevonden in het ruimtelijk onderzoek
en het ruimtelijk beleid. Het begrip vormt één van de belangrijkste pijlers van het
ruimtelijk ordeningsbeleid in Nederland. In dit verband moet een verschil worden
gemaakt tussen het sociaal-geografische begrip stadsgewest en het planologische
begrip stadsgewest. Beide begrippen zijn ten dele een eigen leven gaan leiden.
Terwijl in de sociaal-geografische zienswijze op het begrip stadsgewest de nadruk
ligt op de functionele aspecten van de stedelijke schaalvergroting heeft het planologische begrip stadsgewest meer een normatieve betekenis. Het begrip stadsgewest is in het ruimtelijk ordeningsbeleid van grote betekenis geweest, zeker wat
het beleid van de rijksoverheid betreft. Vanaf de Tweede Nota (1966) neemt het
stadsgewest een belangrijke plaats in de beleidsvoorstellen ten aanzien van de
geleding van het verstedelijkingsproces. De verstedelijking moet zoveel mogelijk
binnen stadsgewestelijke kaders plaatsvinden, met gebruikmaking van het principe
van de 'gebundelde deconcentratie'.
Tevens sluit de planologische betekenis van het begrip stadsgewest beter aan bij de
bestuurlijke problematiek die het gevolg is van uitdijende grootstedelijke gebieden.
Tal van bestuurlijke zaken krijgen steeds meer een gemeentegrensoverschrijdende
dimensie, terwijl een adequaat bestuurlijk apparaat op dat niveau ontbreekt. De
bestuurlijke opvatting van stadsgewesten komt mede voort uit de wenselijkheid van
een vierde (stadsgewestelijke) bestuurslaag (De Nooy 1982). Vandaar dat in de
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jaren zestig is geprobeerd een bestuurlijke vertaling aan het begrip stadsgewest te
verbinden (onder andere het Openbaar Lichaam Rijnmond en de Agglomeratie
Eindhoven). In de jaren zeventig ontstaat een veel bredere discussie over de
Reorganisatie Binnenlands Bestuur. Steeds grotere bestuurlijke eenheden zijn
daarbij onderwerp van discussie: in 1971 was er nog sprake van 44 gewesten, in
1975 van 26 provincies-nieuwe-stijl; in 1976 denkt men aan 24 miniprovincies; in
1978 gaat het om 17 'gewone' provincies. Midden jaren tachtig is zoveel duidelijk
dat er alleen een twaalfde provincie bijkomt (Flevoland). Het Openbaar Lichaam
Rijnmond en de Agglomeratie Eindhoven worden in het begin van de jaren tachtig
opgeheven. De bestuurlijke vertaling van het begrip stadsgewest lijkt een zachte
dood te sterven, maar recent is de discussie weer opgelaaid. Tal van typische stedelijke problemen maken een intensieve stadsregionale bestuurlijke samenwerking
tussen de gemeenten noodzakelijk. De Externe Commissie Grote Stedenbeleid
komt zelfs met het voorstel tot het instellen van agglomeratiegemeenten (Grote
steden, grote kansen 1989). De huidige dynamiek van de verstedelijking in de grote
steden is, zeker in economische zin, nauw verbonden met hun internationale
ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij is de kwaliteit van de grote stad én de
omgeving van doorslaggevend belang (WRR 1990). Tegelijkertijd concludeert het
WRR-rapport dat in Nederland in vergelijking tot andere Europese en NoordAmerikaanse landen achterblijft ".. in het beproeven of invoeren van specifieke
varianten van de bestuurlijke organisatie van grootstedelijke gebieden." (WRR
1990, p. 214).
Stadsgewesten staan in ieder geval voor vormen van stedelijke complexen op regionaal niveau. Er kunnen ook stedelijke complexen worden aangeduid die een veel
groter gebied beslaan (bijvoorbeeld de Randstad) of een kleiner gebied (bijvoorbeeld Amsterdam). Thissen en Van Weesep (1981, p. 116) wijzen erop dat bij stedelijke complexen moeilijk sprake kan zijn van één ruimtelijk niveau vanwege de
veelzijdige processen die een rol spelen bij de functionele samenhang binnen en
tussen stedelijke gebieden. Deze functionele samenhang moet niet worden begrepen in termen van bovenschikking of onderschikking. Lambooy (1968) heeft erop
gewezen dat stadsgewesten op een bepaalde wijze complementair aan elkaar zijn
waardoor een 'hiërarchie van stadsgewesten in hun totaliteit' ontstaat. Of er al dan
niet hiërarchische functionele samenhang bestaat tussen stedelijke complexen hangt
ook af van de gekozen benaderingswijze. Het geledingsprincipe van hiërarchisering
kan wel opgaan voor een regionaal systeem van verzorgingscentra zonder dat dit
het geval is voor de gehele planningsregio (Buursink 1971). Er kunnen verschillende geledingsprincipes naast elkaar werkzaam zijn.
Hoekveld (1990, p. 28) noemt in dit verband het model van de 'urban field' dat
opgebouwd is uit zowel een nodaal als een sectoraal geledingsprincipe. Dit begrip
'urban field' is al in 1965 door Friedmann en Miller geïntroduceerd als het toekomstig verstedelijkingspatroon van 'America's post-industrial society' (Friedmann
en Miller 1965, p. 313). In hun ogen bestaat het 'urban field' uit een uitgebreide
stedelijke ruimte die zich uitstrekt tot in de bestaande perifere gebieden. Later
omschrijft Friedman het begrip als "a vast multi-centered region having relatively
low density, whose form evolves a finely articulated network of social and economic
linkages. Its many centres are set in large areas of open space of which much is
given over to agricultural and recreational use. The core city from which the urban
field evolved is beginning to lose its traditional dominance: it is becoming merely
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one of many specialized centres in a region" (Friedmann 1978, p. 42).
Volgens Hoekveld (1990) leidt het nodale geledingsprincipe tot een concentrische
zonering op basis van forensisme en de verder weg liggende recreatiemogelijkheden. De sectorale geleding bestaat uit gebieden met geschikte 'amenities' voor
welvarende, vrije tijd bestedende stedelingen en gebieden die deze 'amenities'
ontberen. De gebieden met geschikte 'amenities' raken intensief betrokken in het
'urban field', terwijl de andere gebieden zijn aangewezen op hun meer traditionele
standplaatsfactoren en dus niet kunnen profiteren van de afgeleide stedelijke ontwikkeling. Een afgeleide groei die weliswaar leidt tot een vermindering van bevolking en bedrijvigheid in traditionele steden, maar niet gelijkgesteld mag worden
met stedelijk verval (Van der Laan 1986). Door de ontwikkeling tot een stedenveld
kan het begrip stad niet langer alleen van toepassing zijn op de traditionele stedelijke centra. Deze gedachtengang betekent dat nodale criteria voor de bepaling van
stedelijke regio's weliswaar van minder dominante betekenis worden, maar geenszins van belang ontbloot zijn.
In principe bestaan er twee typen integratiecriteria waarop men de afgrenzing van
de stedelijke regio's kan baseren. Ten eerste door uit te gaan van een bepaald
stedelijk centrum en op basis van grenswaarden van de interactiemaat gemeenten
tot de desbetreffende stedelijke regio te rekenen. Ten tweede door uit te gaan van
het oriëntatiepatroon van de bewoners in de omliggende gemeenten op het stedelijke centrum (Ostendorf 1988, p. 18). Bij beide werkwijzen is het noodzakelijk dat
vooraf wordt bepaald welke steden als centra fungeren. Sommige auteurs (Op 't
Veld 1984, Van der Knaap en Sleegers 1984) wijzen een werkwijze af waarbij stedelijke centra vooraf worden bepaald. De werkwijze doet volgens hen onvoldoende recht aan de complexiteit van 'aggregate activity spaces', terwijl ook het verband
tussen structuurkenmerken van gemeenten en de aard van de interactie tussen de
gemeenten vooraf niet bekend is (Op 't Veld 1984, p. 18).
In dit onderzoek is de gangbare weg gekozen, waarbij vooraf stedelijke centra zijn
bepaald. Het is immers niet de bedoeling 'aggregate activity spaces' te construeren.
Het gaat slechts om regionale interpretatiekaders voor het patroon van bevolkingsconcentratie in Nederland. Daarnaast valt de aard van interactie uiteindelijk pas
valt vast te stellen op grond van informatie van het handelende individu zelf. Over
het verband tussen structuurkenmerken van lokaties en de aard van interactie is
vooraf inderdaad weinig te zeggen. Wel geldt de algemene veronderstelling dat
met de toename van de bevolkingsomvang van de lokaties en vermindering van de
afstand tussen de lokaties, de intensiteit van de interactie toeneemt (graviteitstheorie). Er bestaat een gerede kans dat bij selectie van steden met een zekere
minimum bevolkingsomvang deze steden ook in feite als nodaal centrum voor de
omliggende regio functioneren. Dit laat onverlet dat allerlei kris-kras relaties in het
interactiepatroon zijn opgenomen.
Bepaling van de stedelijke centra is één punt, de bepaling van de grenzen van de
regio is een ander punt. Eerder is al gesteld dat hier in principe om een arbitraire
zaak gaat, ook wanneer het maar één soort menselijke activiteit betreft (bijvoorbeeld winkelbezoek of, zoals in dit geval, migratie). In het Orsmin-project van Van
der Knaap en Sleegers (1984) worden aan stedelijke regio's twee eisen gesteld. Ten
eerste een minimale bevolkingsomvang van 200.000 inwoners en ten tweede dat
tenminste 70% van het woon-werkverkeer binnen het stadsgewest blijft. De
intensiteit van de interactie is gemeten aan de hand van Markov-keten analyse
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waardoor hoofdcentra (type Al-gemeenten) en nevencentra (type A2-gemeenten),
B-gemeenten en overige gemeenten (type C-gemeenten) worden geselecteerd. Ook
bij deze procedure worden de centra dus niet vooraf vastgesteld, maar achteraf als
knooppunten van het MFPT-netwerk van de pendelstromen gedefinieerd.
De op zichzelf interessante regionalisering van Van der Knaap en Sleegers beantwoordt op twee punten niet aan de vraagstelling van dit onderzoek. In de eerste
plaats verdient in het licht van de vraagstelling van dit onderzoek een omvangsmaat
de voorkeur boven een centralisatiemaat bij de bepaling van stedelijke centra. Ten
gevolge van de door Van der Knaap en Sleegers gevolgde procedure kan een bevolkingsrijke plaats in verband met een relatief geringere werkgelegenheidsfunctie
dan een nabijgelegen andere grote plaats tot het achterland van de laatste plaats
gaan behoren. Aan deze bevolkingsrijke plaats wordt dan, als gevolg van de centraliteitsmaat, een ondergeschikte positie gegeven. Zo is bijvoorbeeld in Twente
aan Hengelo wel en aan Enschede niet de status van stadsgewestelijke hoofdkern
gegeven. Een tweede punt is dat Van der Knaap en Sleegers, evenals Op 't Veld,
alleen het criterium pendel als afbakeningsmaat gebruiken. Forensisme is een
geschikte maat voor de afgrenzing van arbeidsmarkten. In het geval van migratie
over korte afstanden, zoals bij residentiële suburbanisatie, spelen in overwegende
mate woningmarktfactoren een rol. In ruimtelijke zin kunnen stadsgewestelijke
arbeidsmarkten en woningmarkten van elkaar verschillen, zodat als integratiekader
voor de beschrijving van bevolkingsspreiding op z'n minst een combinatie van
arbeidsmarkt- en woningmarktcriteria moet worden gebruikt.
3.4

Stedelijke regio's op nationaal niveau

Nederland wordt van oudsher gekenmerkt door het ontbreken van een duidelijk
nationaal centrum. Hieraan liggen historische oorzaken ten grondslag.
In de middeleeuwen hebben steden in het noordelijke deel van de Lage Landen
doorgaans een beperkte omvang en betekenis. Pas rond 1500 vormen Utrecht, 'sHertogenbosch en Leiden hierop een uitzondering (Ottens 1989, p. 15). In de
zestiende eeuw, wanneer in de meeste Westeuropese landen de bevolkingsdichtheid gaat toenemen, groeit het gewest Holland uit tot één van de meest dichtbevolkte en geürbaniseerde delen van West-Europa (Noordam 1987, p. 37). De
Hollandse steden fungeren als belangrijke niet-agrarische centra en liggen regelmatig over het gewest verspreid, onderling verbonden door land- en waterwegen.
Alleen al door de kleine oppervlakte van het gewest liggen stad en platteland dicht
bij elkaar, in ieder geval dichter bij elkaar dan elders in West-Europa. De stedelijke dynamiek in Holland krijgt in de loop van de zeventiende eeuw meer vaart
door internationale scheepvaart, handel en aansluitende nijverheid. De bevolkingsgroei van de steden in Holland en Zeeland wordt in die tijd vooral gevoed
door immigratie vanuit de Zuidelijke Nederlanden en het platteland. In de tweede
helft van de zeventiende eeuw stagneert de stedelijke bevolkingsgroei in Holland.
In Europese context verschuift het zwaartepunt in de verstedelijking in de richting
van Engeland, en vooral naar Londen (De Vries 1987). Amsterdam is ondertussen
wel de grootste stad in Holland geworden, maar groeit niet uit tot een allesoverheersend centrum mede door het ontbreken van een nationaal bestuursapparaat in
de Republiek. Ook andere steden vormen zelfstandige bestuurlijke en economische
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eenheden, waarmee de kiem is gelegd voor een polycentrische stedelijke structuur
in West-Nederland (Wagenaar en Van Engelsdorp Gastelaars 1986).
In de achttiende en negentiende eeuw groeit de bevolking in de Nederlanden snel,
maar deze bevolkingsgroei vindt vooral buiten de steden plaats. In Nederland is
dan in plaats van urbanisatie sprake van een toename van het aandeel van de plattelandsbevolking, een toenemende bevolkingsconcentratie in kleine steden en een
groeiend bevolkingsaandeel buiten het Westen van het land (Ottens 1989, p. 16).
De oorzaken zijn vooral economisch van aard. Enerzijds stagneert de Hollandse
handelseconomie terwijl de industrialisatie in Nederland pas laat op gang komt. De
eerste industriële doorbraak vindt in Nederland pas rond 1890 plaats en wordt
gedragen door min of meer traditionele industrietakken zoals de op verwerking van
agrarische produkten gerichte voedingsmiddelenindustrie en de textielindustrie.
Deze industrieën zijn in hoofdzaak buiten het Westen van het land gesitueerd en
verspreid over tal van plaatsen. Pas toen de eenzijdige oriëntatie op deze consumptiegoederenindustrie veranderde in de richting van meer duurzame goederen
(elektrotechniek, klein-chemie, papier, schoenen, textiel e.d.) vindt enige ruimtelijke
concentratie plaats. Het gaat vooral om gespecialiseerde regionale clusters van
arbeidsintensieve industrie die putten uit het arbeidsreservoir van overtollig geworden agrarische arbeidskrachten (Twente, delen van Noord-Brabant en Limburg).
Daarnaast treft men stuwende industrie aan op de vindplaats van grondstoffen
(mijnbouw in Zuid-Limburg, steenbakkerijen langs de grote rivieren) alsmede de
agrarische produkten verwerkende industrie (zuivel in Friesland, strokarton en
aardappelmeel in Groningen, suikerbieten in Noord-Brabant). Het ruimtelijk patroon van de Nederlandse industrie in het begin van de twintigste eeuw wordt gekenmerkt door een groot aantal regionale concentraties die elk afzonderlijk in
hoge mate gespecialiseerd zijn. Dominante regionale industriële complexen treft
men in Nederland niet aan. De aanzet voor het ontstaan van grootschalige stedelijke concentraties ontbreekt. Urbanisatie in het verlengde van industrialisatie blijft
beperkt tot de uitgroei van dorpen tot middelgrote industrie- en mijnbouwsteden,
zoals Eindhoven, Enschede, Tilburg en Heerlen (Ottens 1989, p. 17).
Ondanks het gespreide industrialisatiepatroon in Nederland neemt de centrumfunctie van het Westen in de loop van de negentiende en twintigste eeuw toe. De
economische basis voor deze centrumfunctie wordt gevormd door een concentratie
van stuwende dienstverlenende activiteiten die in directe relatie staan met de
handels- en vervoersfunctie van de havens. Daarnaast ontstaat in de negentiende
eeuw een centraal georganiseerd bestuursapparaat dat op tal van terreinen steeds
meer taken krijgt te verrichten. Bestuurlijke centra in het Westen van Nederland
groeien uit tot nationale centra. Introductie van elektriciteit en verbeterde vervoersen communicatiemiddelen maken tegelijkertijd binnen het Westen stedelijke decentralisatie mogelijk (Van der Knaap 1978). In het begin van de twintigste eeuw een
eerste, sterk selectieve suburbanisatiegolf op (onder meer naar het Gooi, Kennemerland en de Utrechtse Heuvelrug). Ook het allochtoon forensisme neemt binnen het Westen fors toe. De historische betrokkenheid tussen stad en platteland
in het Westen krijgt in feite nieuwe impulsen.
Transport als vestigingsplaatsfactor wordt in de eerste helft van de twintigste eeuw
voor de industrie van steeds groter belang, speciaal voor opkomende industriële
takken zoals de machine- en scheepsbouw en de chemie. Deze, dikwijls grootschalige, industrie concentreert zich dan ook in en rond de grote havens in het Westen.
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Na de Tweede Wereldoorlog geldt hetzelfde voor de dan voor het eerst tot ontwikkeling komende basisindustrie in Nederland (Hoogovens in het Noordzeekanaalgebied en het petro-chemisch complex in Rijnmond). Feitelijk komt de industriële
centrumfunctie van het Westen pas na de Tweede Wereldoorlog tot uitdrukking.
In de jaren vijftig en zestig zet een proces van ruimtelijke schaalvergroting en
economische integratie door, waardoor een toenemende polariteit ontstaat tussen
de Randstad en de overige delen van het land. De ontwikkeling van de Randstad
tot nationaal centrum, in de zin van economische en politiek-bestuurlijke besluitvorming en cultuurproduktie, wordt in de hand gewerkt door de onderlinge nabijheid
van stedelijke centra binnen de Randstad. Deze nabijheid vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie en goederen en zorgt voor een draagvlak voor gespecialiseerde vormen van dienstverlening.
De specialisatie tussen de Randstad en overig Nederland houdt een toename in van
het kwaliteitsverschil in bedrijvigheid en beroepsbevolking. Doordat in de jaren
vijftig ook gebieden in het Oosten en Zuiden van het land profiteren van de industrialisatie kunnen aan deze gebieden nauwelijks arbeid en kapitaal worden onttrokken. Dit ligt anders voor het Noorden van het land en Zeeland. Deze gebieden
vertonen in de loop van de jaren vijftig groeiende vertrekoverschotten. De selectieve samenstelling van deze interregionale migratiestromen versterkt het verschil
qua (beroeps)bevolkingsstructuur tussen de Randstad en de overige delen van
Nederland. De Randstad onderscheidt zich van overig Nederland door een tweetoppige werkgelegenheidsstructuur (overmaat aan zowel hooggekwalificeerde arbeid
als aan laaggekwalificeerde arbeid), door een omvangrijk bestand aan hoogwaardige
(onderwijs)voorzieningen en door een rijke differentiatie aan bevolkingsgroepen
(veel mensen met een hoog sociaal-economisch niveau en een hoog aandeel buitenlanders, studenten, alleenstaande werkende vrouwen) (Van Engelsdorp Gastelaars
et al. 1980, pp. 8-9).
Op nationaal niveau ontwikkelt de Randstad zich tot een centrum, dat intern een
historisch gevormde polycentrische opbouw kent. De geleding van de rest van
Nederland is moeilijker aan te brengen. In feite zijn twee ordeningsprincipes
denkbaar (zie eerdere behandeling van het model van het 'urban field'). Volgens
het nodale ordeningsprincipe kan gedacht worden aan een geleding volgens het
centrum-periferie model (centrumzone (= Randstad), intermediaire zone en perifere zone). Het sectorale ordeningsprincipe benadrukt de verschillen in economische ontwikkeling, waarbij gedacht kan worden aan een indeling van overig Nederland in afzonderlijke stedelijk subsystemen. Van der Knaap (1978) maakt in dit
verband een onderscheid in enerzijds een stedelijk subsysteem dat Zuid- en OostNederland beslaat en anderzijds een stedelijk subsysteem in Noord-Nederland.
Beide mogelijkheden kan men terugvinden in het na-oorlogse overheidsbeleid zoals
dat tot uiting komt in het regionaal sociaal-economische en het ruimtelijk ordeningsbeleid. Lange tijd is in het kader van het spreidingsbeleid het nodale
ordeningsprincipe gehuldigd. Sinds het begin (in 1952) is het regionaal sociaaleconomische beleid gericht op vermindering van de achterstand die sommige min
of meer perifere delen van het land in sociaal-economisch opzicht bezitten ten
opzichte van de Randstad. Aan het eind van de jaren zeventig komt met de introductie van het regionale ontwikkelingsbeleid de nadruk meer te liggen op de donorfunctie van de Randstad. Het overheidsbeleid is dan gericht op de ontwikkelingspotenties van alle regio's in het land vanuit de specifieke mogelijkheden van de
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desbetreffende regio's. Het gaat er primair om de bijdrage van de diverse regio's,
waaronder de Randstad, aan de nationale welvaartsontwikkeling te vergroten.
Ook in het nationale ruimtelijke ordeningsbeleid neemt het spreidingsbeleid lange
tijd een belangrijke plaats in. De centrale gedachte is dat de capaciteitsproblemen
in de Randstad minder zullen worden indien economische activiteiten en bevolking
uit de Randstad worden overgeheveld naar gebieden met een zwakke economische
structuur. Evenals in het regionale beleid worden gaandeweg in de jaren zeventig
de doelstellingen voor de bevolkingsspreiding over het land (vooral het Noorden
des lands) minder pretentieus.
Deze beleidsaanpassingen passen in de gedachte van Friedmann en Miller (1965)
die veronderstellen dat in hoogontwikkelde landen de laatste fase van het centrumperiferie model bestaat uit het wegwerken van de traditionele sociaal-economische
verschillen tussen centrum en periferie. In hun benadering van 'the urban field'
ontstaat een nieuwe vorm van ruimtelijke integratie. Daarnaast ziet Friedmann
(1973) als mogelijkheid dat de op communicatie gerichte dienstverlenende en
industriële bedrijvigheid zich in brede zones rondom het centrum verzamelen waar
de aloude voordelen van nabijheid en uitwisseling van informatie opgeld doen. Dit
uitstralingsidee staat zeker niet in contrast met het centrum-periferie model waarbij
aan het tussenliggende gebied de functie wordt gegeven om als eerste, in ieder
geval eerder dan de periferie, in aanmerking te komen voor spontane groei-impulsen vanuit het centrum. Deze spontane uitstralingsgroei wordt veroorzaakt door
afnemende agglomeratievoordelen in het centrum (stijging van de grondkosten,
verslechtering van de transportmogelijkheden e.d).
In Nederland hebben diverse auteurs gewezen op de groei van de werkgelegenheid
en bevolking in het tussenliggende gebied (De Smidt 1976, Lambooy en Huizinga
1977, Klaassen 1980). Naast verschillen in bevolkings- en werkgelegenheidsgroei
hangt de indeling op het nationale niveau in centrumzone, intermediaire zone en
perifere zone samen met de kwaliteit van de beroepsbevolking (Ostendorf 1980).
De indeling van Nederland in een westelijk, een zuid-oostelijk en een noordelijke
stedelijke subsystemen wordt verdedigd door Van der Knaap (1978). Hij laat zien
dat deze subsystemen ontstaan door een proces van regionale en functionele specialisatie van de steden en gedragen worden door de onderlinge bindingen van de steden. De nationale centrumfunctie van de Randstad komt tot uiting in de 'hogere
orde stedelijke bindingen', waardoor de Randstad een spilfunctie vertoont naar
beide andere stedelijke deelsystemen (Van der Knaap 1978, p. 215). Later kan
men deze indeling ook terug vinden in de voorbereidingsnota voor de Vierde Nota
over de Ruimtelijke Ordening, de zogenaamde Notitie Ruimtelijke Perspectieven
(1986). Deze regionale indeling van Nederland is gebaseerd op de mate van verstedelijking, de ligging ten opzichte van de belangrijke internationale en nationale
vervoersassen en de spreiding van kansrijke bedrijvigheid over het land.
De indeling in centrum-, intermediaire perifere zone en de indeling in westelijke,
zuidoostelijke en noordelijke subsystemen zijn geen concurrerende visies op de
ruimtelijk-functionele geleding binnen Nederland. De uitgangspunten van de indelingen zijn verschillend. Het centrum-periferie model legt de nadruk op de relaties
tussen gebieden die bepaalde verschillen in vooral sociaal-economische ontwikkeling met zich meebrengen. Het sectorale model kijkt naar de verschillen in specialisatie tussen regio's, waardoor zij van elkaar kunnen worden onderscheiden.
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Figuur 3.1 Indeling van Nederland in centrum zone, intermediaire zone en perifere zone
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In deze studie is een indeling gemaakt in een centrumzone, een intermediaire zone
en een perifere zone (zie figuur 3.1). De centrumzone beslaat het overgrote deel
van de provincies Zuid-Holland en Utrecht en het zuidelijke deel van de provincie
Noord-Holland. Daaromheen ligt de gordel van de intermediaire zone: vanaf Alkmaar en de Zuidelijke IJsselmeerpolders naar Zwolle en vervolgens de meeste
stedelijke agglomeraties in de provincies Gelderland en Noord-Brabant. De overige
delen van Nederland behoren tot de perifere zone. Doordat ook op een lager
niveau indelingen in gewesten zijn gemaakt, is het overigens ook mogelijk verschillen in bevolkingsspreiding tussen het zuidoostelijke deel en het noordelijke
deel van Nederland in beeld te brengen.
3.5

Stedelijke regio's op gewestelijk niveau

Op gewestelijke schaal bestaan stedelijke regio's uit stadsgewesten die gekenmerkt
worden door een relatief sterke, intern functionele structuur. Overigens circuleren
er verschillende benamingen voor de stadsgewesten en ook de afbakeningscriteria
zijn niet altijd identiek. Stadsgewesten kunnen gebaseerd zijn op migratiegebieden,
arbeidsmarkten, verzorgingsrelaties en forenzenrelaties (zie voor een overzicht van
verschillende Nederlandse studies Thissen 1981, p. 120). Ook in het buitenland zijn
dergelijke studies verricht. Zo is in de Verenigde Staten een regionalisatie gemaakt
in 173 stadsgewesten die kunnen worden opgevat als 'daily urban systems' (Berry
en Horton 1970). In Engeland zijn grootstedelijke arbeidsmarkten afgebakend, de
zogenaamde Standard Metropolitan Labour Areas (Hall et al. 1973).
Zoals eerder aangegeven, is bij de afbakening van de stadsgewesten uitgegaan van
de bepaling vooraf van stedelijke centra (de zogenaamde stedelijke agglomeraties)
en vindt de begrenzing plaats op basis van zowel forensisme- als migratierelaties.
De overige gemeenten binnen de stadsgewesten worden peri-urbane gemeenten
genoemd. Regio's buiten de grenzen van de stadsgewesten worden in deze studie
extra-urbane gebieden genoemd.
3.5.1

Bepaling van stedelijke agglomeraties

De bepaling van de minimumomvang van steden c.q. stedelijke agglomeraties is
wederom een arbitraire zaak. Arbitrair voor zowel de keuze van de indicatoren als
de drempelwaarden.
Wat een plaats tot een stad maakt, is moeilijk in één indicator te vangen. Van der
Knaap (1978, pp. 31-32) schuift sociologische en sociaal-psychologische criteria als
niet-meetbaar op geaggregeerd niveau terzijde. Overblijven morfologische criteria
(inwonertal,bevolkingsdichtheid,kernenpatroon),sociaal-economischecriteria(aard
en omvang van de werkgelegenheid, forensisme) en verzorgingscriteria (aard en
omvang van de voorzieningen). Deze driedeling wordt ook gebruikt in een voorstudie voor de herziening van de Structuurschets voor de Stedelijke Gebieden
(Rijksplanologische Dienst 1984). Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners en
meer dan 20.000 arbeidsplaatsen alsmede met een hoge plaats in de hiërarchie van
verzorgingsfuncties (hoger dan het niveau V) worden opgevat als de zogenaamde
centrale steden van de stadsgewesten.
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Het RPD-onderzoek heeft betrekking op de situatie in het begin van de jaren tachtig. Voor het doel van de onderhavige studie dienen de centrale steden echter te
worden geïndiceerd aan het begin van de onderzoeksperiode (omstreeks 1970).
Daarnaast dient de indeling betrekking te hebben op nederzettingen en niet op
gemeenten. Een dergelijke werkwijze heeft nogal wat gevolgen aan zowel de
onderkant als de bovenkant van het nederzettingscontinuüm. Door gemeentelijke
herindelingen zijn veel kleine gemeenten samengevoegd tot één gemeente. Het is
onzin dat door deze administratieve wijziging de stedelijkheidsgraad van de kernen
in deze nieuwe gemeenten wordt gewijzigd. Door opgenomen te zijn in een qua
bevolkingsomvang grotere gemeente worden de kernen niet meer of minder stedelijk. Iets soortgelijks is aan de hand met de stedelijke agglomeraties. Gemeentelijke
annexaties hebben niet kunnen voorkomen dat de stedelijke uitgroei zich in veel
gevallen uitstrekt over het grondgebied van verschillende gemeenten. Ook in dit
geval zijn gemeenten niet de meest geschikte eenheid om de morfologisch
aaneengesloten stedelijke agglomeraties te indiceren. Niet de stedelijke gemeenten
maar de stedelijke agglomeraties zijn daarom als eenheid voor stedelijke centra van
de stadsgewesten gehanteerd.
Op grond van Amerikaanse en Britse onderzoeken (zie Spence 1982, p. 9) en
Nederlandse onderzoeken (Van Ginkel 1979, Rijksplanologische Dienst 1984) is de
minimumomvang van stedelijke agglomeraties op 50.000 inwoners gesteld. De gegevens voor de bepaling van stedelijke agglomeraties zijn ontleend aan het plaatsnamenregister van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS 1981) waarin per
nederzetting het inwonertal ten tijde van de volkstelling 1971 is opgenomen. In
deze lijst zijn de aaneengesloten agglomeraties apart vermeld.
Om de ontwikkeling in bevolkingsgroei en binnenlandse migratie gedurende de
periode 1970-1985 te kunnen beschrijven moet, in verband met de beschikbaarheid
van gegevens op uitsluitend het gemeentelijke niveau, de indeling van stedelijke
agglomeraties weer worden herleid naar gemeentelijke eenheden. In stedelijke
agglomeratiegemeenten beslaan de nederzettingen, die behoren tot aaneengesloten stedelijke agglomeraties, meer dan 50% van het totale gemeentelijke bevolkingsaantal. De controle van de CBS-indeling van agglomeraties met behulp van
topografische kaarten uit 1971 heeft geleid tot drie aanvullingen. In Zuid-Limburg
zijn stedelijke agglomeraties onderscheiden rond Heerlen/Kerkrade en Sittard/
Geleen. Verder is de agglomeratie Utrecht uitgebreid met De Bilt en Zeist. Als
criterium voor deze aanvulling geldt dat er maximaal 1 km. afstand mocht zijn
tussen de vormen van stedelijke bebouwing (woningen, industrieterreinen inclusief
vliegvelden voor burgerluchtvaart).
Deze werkwijze heeft tot gevolg dat niet alle gemeenten met meer dan 50.000 inwoners in 1970 als stedelijke agglomeraties zijn aangemerkt. Dit betreft de gemeenten Ede (71.596 inw. in 1970), Emmen (79.420 inw.) en Haarlemmermeer
(58.966 inw.). Het gemeentelijk bevolkingsaantal is over verschillende nederzettingen gespreid, zonder dat één van deze nederzettingen de minimumomvang van
50.000 inwoners overschrijdt. Een andere consequentie is dat gemeenten die tijdens
de onderzoeksperiode het inwonertal van 50.000 bereiken niet zijn opgenomen als
stedelijke agglomeraties. Dit zijn de volgende gemeenten: Alphen a/d Rijn (op 11-1985 55.055 inw.), Capelle a/d IJssel (53.879 inw.), Gouda (60.286 inw.), Hoorn
(51.773 inw.), Lelystad (56.557 inw.). Nieuwegein (54.726 inw.), Oss (50.163 inw.),
Roosendaal ca. (57.095 inw.) en Zoetermeer (80.195 inw.).
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3.5.2

Afbakening van stadsgewesten

Aanvankelijk ligt bij de functionele samenhang van stadsgewesten de nadruk op de
intensieve forensisme-relaties die door de toenemende ruimtelijke scheiding van het
wonen en het werken ontstaan. In het kader van deze studie gaat het erom het
begrip stadsgewest niet alleen op te vatten als regionale arbeidsmarkt maar ook als
regionale woningmarkt (zie ook Wissink 1966).
Voor de stadsgewestelijke arbeidsmarkten is teruggegrepen op het afbakeningscriterium dat reeds door Wissink in 1962 is voorgesteld, namelijk dat meer dan
15% van de ter plaatse wonende beroepsbevolking dagelijks pendelt naar de stedelijke agglomeratie. Voor de afbakening van de stadsgewestelijke woningmarkten
komt de intergemeentelijke migratie het meest in aanmerking. Vooral de migratierelatie tussen de stedelijke agglomeratie en het omliggende gebied geldt als
criterium voor de afbakening van stadsgewestelijke woningmarkten.
Er bestaat een samenhang tussen de frequentie van intergemeentelijk forensisme
en de oriëntatie van intergemeentelijke migratie. Zo is de toename van de onderlinge pendelbewegingen voor een deel toe te schrijven aan de groei van het allochtoon forensisme in het omliggende gebied. Dit betekent echter niet dat stadsgewestelijke arbeidsmarkten en woningmarkten per definitie ruimtelijk samenvallen.
Indien bijvoorbeeld tussen twee in eikaars nabijheid gelegen stedelijke agglomeraties met een overeenkomstige omvang een aanmerkelijk verschil in werkgelegenheidsfunctie optreedt dan zullen verschillen waarneembaar zijn tussen de ruimtelijke configuratie van de stadsgewestelijke arbeids- en woningmarkten rondom
beide stedelijke agglomeraties. Een andere oorzaak van eventuele verschillen heeft
te maken met de werkgelegenheidsfunctie van de gemeenten in het omliggende
gebied. Indien een dergelijke gemeente een belangrijke werkgelegenheidsfunctie
heeft dan is de kans groot dat de gemeente onder het arbeidsmarktcriterium van
15% uitgaande forenzen blijft, terwijl de gemeente op grond van de migratieoriëntatie wel tot de stadsgewestelijke woningmarkt kan worden gerekend.
Voor de vaststelling van een geschikte afbakeningsmaat voor de stadsgewestelijke
woningmarkt geeft de literatuur slechts in beperkte zin houvast. In de meeste
regionale woningmarktonderzoeken treft men nauwelijks een onderbouwde regionale afbakening aan. De belangstelling in de meeste onderzoeken gaat uit naar het
functioneren van de woningmarkt, waarbij de regio-indeling als minder relevant
wordt beschouwd dan wel vooraf door de opdrachtgever is bepaald. Dat de regioindeling minder relevant is, houdt verband met het feit dat een regionale woningmarkt een optelsom is van verschillende deelmarkten. De bepaling van de grenzen
van de stadsgewestelijke woningmarkten berust in hoofdzaak op pragmatiek. Er zijn
in feite geen theoretische argumenten om de grenzen te bepalen.
De beleidsmatige belangstelling voor regionale woningmarkten is groot. Regionale
woningmarkten hebben een belangrijke functie in het woningbouw- en volkshuisvestingsbeleid. Womngbouwtaakstellingen en woningtoewijzing vindt onder meer
op regionaal niveau plaats. Sinds het midden van de jaren zeventig hanteert de
rijksoverheid een indeling in regionale woningmarkten. Deze indeling heeft in de
afgelopen jaren de nodige veranderingen ondergaan. De eerste indeling resulteerde
in 45 regionale woningmarkten en was gebaseerd op de intergemeentelijke migratiestromen in de jaren 1975 en 1976. Later is de indeling gewijzigd naar 51 regionale woningmarkten (Centrale Directie Volkshuisvesting 1979). Deze indeling is
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opgebouwd uit functionele en bestuurlijke criteria. Het functionele criterium is de
zgn. 'genormeerde migratie resultante', dat wil zeggen de resultante van de intergemeentelijke migratievectoren gedeeld door de totale mobiliteit tussen de gemeenten. De bestuurlijke elementen bestaan uit de provinciegrenzen en grenzen
van gemeentelijke samenwerkingsverbanden, die voldoen aan de voorwaarden van
de Rijksbijdrageregeling. Nadien zijn de begrenzingen van de regionale woningmarkten jaarlijks in ambtelijk overleg tussen de Rijksplanologische Dienst, het
Directoraat Generaal voor de Volkshuisvesting en het Centraal Bureau voor de
Statistiek geëvalueerd. De grenzen van de regionale woningmarkten worden daarbij zoveel mogelijk aangepast aan streekplangrenzen en bestuurlijke stadsgewestindelingen. In verband met de nadruk op bestuurlijke criteria is deze indeling van
regionale woningmarkten niet geschikt voor het onderhavige onderzoek.
Korsten, Voeten en Guffens hebben in 1971 een artikel geschreven waarin zij een
afbakening van stadsgewestelijke woningmarkten op zuiver functionele gronden uitwerken. De basis van dit model wordt gevormd door de onderlinge migratie tussen
gemeenten. De belangrijkste coëfficiënt is de bindingscoëfficiënt die "wil laten zien
in hoeverre twee gemeenten op elkaar betrokken zijn inzake migratie en wel zo,
dat de gevonden maten voor elk paar gemeenten met elkaar vergelijkbaar zijn,
daarbij abstraherend van de bevolkingsomvang en van de relatieve omvang van de
totale migratie, maar rekening houdend met de totale migratiemobiliteit" (Korsten, Voeten en Guffens 1971, pp. 442-449). De bindingscoëfficiënt, een maat voor
de wederzijdse migratie-oriëntatie tussen stedelijke agglomeraties en omliggende
gemeenten, is in dit onderzoek gebruikt voor de afbakening van stadsgewestelijke
woningmarkten.
De afbakening van de stadsgewesten verloopt als volgt. Allereerst is het 15% forensisme criterium gebruikt, waarbij de stedelijke agglomeraties als centrale oriëntatieplaatsen fungeren. De gemeentelijke resultaten uit de Volkstelling 1971 gelden
als bron. Dit levert de indeling in stadsgewestelijke arbeidsmarkten op. Vervolgens
is het woningmarktcriterium in beschouwing genomen. Daarvoor zijn voor de periode 1973 t/m 1975 de bindingscoëfficiënten tussen stedelijke agglomeraties en omliggende gemeenten berekend. Eerst is gekeken naar de bindingscoëfficiënten van
gemeenten die op basis van hun forensismepercentage tot een bepaalde stadsgewestelijke arbeidsmarkt zijn gerekend. In sommige gevallen levert dit een lage bindingscoëfficiënt op. De verklaring hiervoor is dat de beroepsbevolking in een
dergelijke gemeente weliswaar sterk op een stedelijke agglomeratie is gericht, maar
de gemeente qua woonfunctie in de invloedssfeer ligt van een andere stedelijke
agglomeratie. De gemeenten zijn toegerekend aan de stedelijke agglomeratie waarmee zij de hoogste bindingscoëfficiënt hebben. Het woningmarktcriterium prevaleert dus boven het arbeidsmarktcriterium bij de uiteindelijke indeling in stadsgewesten.
Er zijn meer problemen. De waarde van de bindingscoëfficiënt wordt gedrukt als
een gemeente belangrijke migratiebindingen heeft met verschillende stedelijke
agglomeraties. Dit doet zich voor als stedelijke agglomeraties dicht bij elkaar
liggen. Zo zijn de bindingscoëfficiënten van de gemeenten Akersloot en Uitgeest
aan werkgelegenheidscentrum Velsen/ Beverwijk (de Hoogovens) respectievelijk
9,5 en 13,9. Akersloot heeft ook een bindingscoëfficiënt met Alkmaar van 14,8 en
Uitgeest met Amsterdam van 11,8. Op deze manier is geen van de bindingscoëfficiënten groot genoeg om een gemeente tot een stadsgewest te rekenen.
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Figuur 3.2 Indeling in stedelijke agglomeratiegemeenten, peri-urbane gebieden en extra-urbane
gebieden (situatie 1971)
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De oplossing is om de bindingscoëfficiënten bij elkaar op te tellen. Om niet de
binding aan alle stedelijke agglomeraties in Nederland te behoeven uit te rekenen,
zijn twee randvoorwaarden gesteld:
één van de bindingscoëfficiënten moet meer dan 10 bedragen;
alle bindingscoëfficiënten die in de sommatie worden opgenomen moeten
minimaal 5 bedragen.
De minimumwaarde van de bindingscoëfficiënten van die gemeenten die tot een
stadsgewest behoren, wordt bepaald door de kleinste bindingscoëfficiënt van die
gemeente die op grond van het forensismecriterium tot de stadsgewestelijke arbeidsmarkten zijn gerekend.Twee gemeenten hebben een extreem lage bindingscoefficiënt. De gemeente Linschoten heeft met de agglomeratie Utrecht een bindingscoëfficiënt van slechts 10,8. Lokale omstandigheden spelen hierbij een rol.
Op het grondgebied van de gemeente Linschoten zijn woningen gebouwd voor bewoners uit de naburige gemeente Montfoort. De nieuwe bewoners worden geteld
als migranten uit Montfoort waardoor de bindingscoëfficiënt met Utrecht sterk
vermindert. Westerhoven is de andere gemeente met een lage bindingscoëfficiënt
(bindingscoëfficiënt met Eindhoven van 13,3). De gemeente Westerhoven trekt een
zeer gering aantal vestigers aan, waaronder ook maar weinig mensen uit Eindhoven. De gemeente lijkt voor vestigers van buiten een gesloten vesting.
Meer houvast bieden de gemeenten Angerlo (bindingscoëfficiënt van 16,2 met
Arnhem) en St. Michielsgestel (bindingscoëfficiënt 16,9 met 's-Hertogenbosch). Zij
zijn gebruikt als indicatoren voor de minimumwaarde van de stadsgewestelijke
bindingscoëfficiënt.
Vervolgens is gekeken of gemeenten die niet behoren tot de stadsgewestelijke
arbeidsmarkten voldoen aan deze minimumwaarde voor de migratiebinding. Deze
overige gemeenten zijn behandeld volgens dezelfde procedure als de gemeenten die
tot de stadsgewestelijke arbeidsmarkten behoren. Juist bij deze overige gemeenten
doen zich vele gevallen voor waarbij stadsgewestelijke woningmarkten elkaar
overlappen. Hetzij omdat gemeenten met verschillende stedelijke agglomeraties een
bindingscoëfficiënt hebben die groter is dan de minimumwaarde van 16,2; hetzij
omdat gemeenten door sommatie van de bindingscoëfficiënten met verschillende
agglomeraties de minimumwaarde overstijgen. In beide gevallen zijn de gemeenten toebedeeld aan de stadsgewesten rondom de stedelijke agglomeraties waarmee
ze de hoogste bindingscoëfficiënt hebben. Op deze wijze komen geen overlappingen
voor zodat er bij de beschrijving van bevolkingsspreiding en binnenlandse mobiliteit
geen dubbeltellingen optreden.
Bijlage 1 geeft aan dat er anno 1971 in Nederland enkele zones bestaan waarin
stadsgewesten een aaneengesloten geheel vormen. West-Nederland is grotendeels
bedekt met stadsgewesten waarbij een tweedeling kan worden aangebracht tussen
een noordelijke zone (de provincie Noord-Holland, het overgrote deel van de provincie Utrecht en delen van de Zuidelijke IJsselmeerpolders) en een zuidelijke
zone (het overgrote deel van de provincie Zuid-Holland). Buiten de Randstad zijn
dergelijke zones gesitueerd rond de Brabantse stedenrij (met een uitloper naar het
stadsgewest Venlo), in Gelderland en Overijssel (van het stadsgewest Zwolle tot het
stadsgewest Nijmegen), in Twente en in Zuid-Limburg. In het noorden van Nederland liggen twee afzonderlijke stadsgewesten rondom de stedelijke agglomeraties
Groningen en Leeuwarden.
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De koppeling van de kartografische beelden op landsdeelniveau (figuur 3.1.) en op
gewestelijk niveau (figuur 3.2) levert problemen op. Op landsdeelniveau behoort
het zuidelijke deel van de provincie Noord-Holland tot de centrumzone, het middelste deel tot de intermediaire zone en het noordelijke deel tot de perifere zone.
Het stadsgewest Amsterdam strekt zich echter uit over geheel Noord-Holland. Om
de indeling op landsdeelniveau geen geweld aan te doen is besloten om het stadsgewest rondom Amsterdam in te delen in centrum-, intermediaire- en perifere
zone. De grens tussen het centrumzonedeel en het deel dat behoort tot de intermediaire zone loopt ten noorden van Purmerend en Edam/Volendam, en de grens
tussen het intermediaire en perifere deel ten zuiden van de Wieringermeer. Dit
betekent dat de tot het Amsterdamse stadsgewest behorende gemeenten Bergen,
Castricum, Almere en Lelystad onderdeel uitmaken van de intermediaire zone. Ook
elders in Nederland lopen indelingen op landsdeelniveau en gewestelijk niveau
enigszins door elkaar. De indeling tussen intermediaire en perifere zone loopt
dwars door de stadsgewestelijke zone in de provincie Noord-Brabant. De stadsgewesten Breda, Tilburg en 's-Hertogenbosch zijn tot de intermediaire zone gerekend, de stadsgewesten Eindhoven, Helmond en Venlo tot de perifere zone.
3.6

Stedelijke en rurale gemeenten

Op het lokale ruimtelijke niveau gaat het om nederzettingen. Binnen de stadsgewesten en extra-urbane gebieden kan in principe een onderscheid worden gemaakt naar de bevolkingsomvang van nederzettingen. Een probleem voor de verdere analyse is echter dat er naast bevolkingsomvang geen gegevens beschikbaar
zijn voor de afzonderlijke nederzettingen. Het datamateriaal van het CBS over
bijvoorbeeld binnenlandse migratie heeft betrekking op gemeenten. Er is een indeling gemaakt van gemeenten waarbij rekening is gehouden met de bevolkingsomvang van de nederzettingen in de gemeenten. De indeling in stedelijke en rurale
gemeenten is dus niet gebaseerd op het inwonertal van de gemeenten maar op dat
van de nederzettingen, ten tijde van de Volkstelling in 1971.
De qua omvang grootste nederzettingen worden gevormd door de stedelijke agglomeraties (meer dan 50.000 inwoners). Het nederzettingscontinuüm kan dan naar
beneden toe worden ingevuld aan de hand van de bevolkingsomvang van de nederzettingen. Wanneer in de uitkomsten van de Volkstelling 1971 afzonderlijke
nederzettingen zijn opgenomen die minder dan één kilometer van elkaar verwijderd liggen, dan zijn dergelijke nederzettingen tot één agglomeratie samengevoegd.
De grens tussen dorpen en stedelijke nederzettingen is gesteld op 10.000 inwoners
(Buursink 1986). Gemeenten met nederzettingen met meer dan 10.000 inwoners
worden stedelijke gemeenten. Indien het een nederzetting met meer dan 50.000
inwoners betreft, dan wordt gesproken over een stedelijke agglomeratiegemeenten.
Bij een nederzetting tussen 10.000 en 50.000 inwoners gaat het om een kleine
stedelijke gemeente. Echter niet elke gemeente met een nederzetting met meer dan
10.000 inwoners is een stedelijke gemeente. Alleen indien de stedelijke nederzetting
meer dan 60% van het gemeentelijke bevolkingsaantal vertegenwoordigt, wordt
gesproken over een kleine stedelijke gemeente. Gemeenten zonder nederzettingen
met minstens 10.000 inwoners worden rurale gemeenten genoemd.
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Figuur 3.3 Indeling in stedelijke agglomeratiegemeenten, kleine stedelijke gemeenten en rurale
gemeenten
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3.7

Samenvatting

Er is een regionale indeling gemaakt van Nederland die drie verschillende ruimtelijke niveaus beslaat, namelijk het nationale, het gewestelijke en het lokale
niveau.
De regionale indeling op nationaal niveau staat in het teken een onderscheid tussen
de Randstad en overig Nederland. Daarbij is de Randstad opgevat als de centrumzone binnen Nederland. De ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland worden gekenmerkt door een spreiding van bevolking en werkgelegenheid. Deze spreidingen zijn
het gevolg van autonome processen en worden daarnaast in de hand gewerkt door
het gevoerde regionale en ruimtelijke ordeningsbeleid. De effecten van deze
deconcentratie zijn het duidelijkst merkbaar in de regio's die in de nabijheid van
de Randstad zijn gelegen. De Randstad is te klein geworden om als centrumgebied
economische en stedelijke potenties te stimuleren. Stedelijk Nederland krijgt steeds
meer een multi-nodaal karakter en beslaat een groter gebied dan de Randstad
alleen. Op grond van de historische ontwikkeling is een geleding op het nationale
niveau ontstaan die bestaat uit een centrumzone (voornamelijk de Randstad), een
intermediaire zone (het belangrijkste uitstralingsgebied) en een perifere zone (de
rest van Nederland).
De geleding op gewestelijk niveau staat in het teken van het onderscheid tussen
stadsgewesten enerzijds en de extra-urbane gebieden anderzijds. De schaalvergroting van het verstedelijkingsproces zorgt ervoor dat steden zich steeds meer uitstrekken op regionaal niveau in plaats van lokaal niveau. Stadsgewesten worden
gekenmerkt door een sterke samenhang in ruimtelijk-functionele zin. Stadsgewesten
zijn in deze studie opgevat als regionale arbeids- en woningmarkten rondom stedelijke agglomeraties. Binnen stadsgewesten wordt een onderscheid gemaakt tussen
de stedelijke agglomeraties (als centra) en de omliggende peri-urbane gebieden. De
gebieden buiten de grenzen van de stadsgewesten worden aangeduid als extraurbane gebieden. Omdat de uitstraling van de stedelijke actoren en activiteiten
minder wordt naarmate de afstand tot de stedelijke centra toeneemt, wordt
verondersteld dat het verstedelijkingsproces in de peri-urbane en extra-urbane
gebieden een verschillende intensiteit heeft.
Projectie van de regionale indelingen op beide ruimtelijke niveaus leidt tot een
typologie in negen gebieden: stedelijke agglomeraties, peri-urbane gebieden en
extra-urbane gebieden in de centrumzone, intermediaire zone en perifere zone.
Binnen de peri-urbane en extra-urbane gebieden kan op nederzettingsniveau een
nader onderscheid worden gemaakt tussen dorpen (minder dan 10.000 inwoners)
en (klein)stedelijke nederzettingen (meer dan 10.000 inwoners). In verband met de
beschikbaarheid van de gegevens over bevolkingsgroei en binnenlandse migratie is
deze indeling op nederzettingsniveau omgezet naar een indeling in gemeenten:
rurale en (klein)stedelijke gemeenten.
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4

BEVOLKINGSSPREIDING EN BINNENLANDSE MOBILITEIT

4.1

Inleiding

Dit hoofdstuk omvat een beschrijving van de veranderingen in bevolkingsspreiding
in Nederland tussen 1970 en 1985, waarbij gebruik gemaakt is van de in het vorige
hoofdstuk gegeven regionale indeling van Nederland.
Allereerst wordt kort ingegaan op de bevolkingsspreiding in de jaren vijftig en
zestig (paragraaf 4.2). Kenmerkend voor deze periode is de toenemende ruimtelijke
deconcentratie van bevolking. In paragraaf 4.3 wordt bekeken in hoeverre deze
tendentie zich tussen 1970 en 1985 heeft voortgezet. Voor beide jaren is de mate
van bevolkingsconcentratie berekend op verschillende ruimtelijke niveaus. De interpretatie van de veranderingen in spreidingspatroon wordt verkregen door middel
van de regionale verschillen in bevolkingsgroei (paragraaf 4.4). De ontwikkeling in
de tijd staat centraal in paragraaf 4.5 en wordt toegelicht aan de hand van een
indeling in vijf drie-jaarlijkse perioden tussen 1970 en 1985.
Bevolkingsgroei is de optelsom van natuurlijke aanwas en migratiesaldo. Het migratiesaldo bestaat uit binnenlandse en buitenlandse migratie. In paragraaf 4.7 wordt
nagegaan in welke mate deze drie demografische componenten bijdragen aan de
regionale verschillen in bevolkingsgroei. Daaruit komt naar voren dat veranderingen in de binnenlandse migratie sterk verantwoordelijk zijn voor de wijzigingen
in bevolkingsspreiding. Vandaar dat in de resterende paragrafen dieper wordt ingegaan op de veranderingen in het binnenlandse migratiepatroon. Paragraaf 4.8 behandelt het verloop van de binnenlandse mobiliteit. In de paragrafen 4.9 tot met
4.11 wordt ingegaan op de wijzigingen in het ruimtelijk spreidingspatroon van de
binnenlandse migratie. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 4.12 afgesloten met een
samenvatting.
4.2

Bevolkingsspreiding in de jaren vijftig en zestig

Nederland is historisch gezien altijd een sterk verstedelijkt land geweest met een
bij uitstek dicht nederzettingspatroon (zie paragraaf 3.4). Al in de eerste helft van
de twintigste eeuw treedt in Nederland spreiding van bevolking uit de steden op.
Na 1940 neemt het aandeel van de drie grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) in de nationale bevolking af (Van der Knaap 1978).
Niettemin blijft de bevolkingsdeconcentratie tot in de jaren vijftig nog beperkt van
omvang (De Jong 1960). De bevolkingsgroei in de landsdelen Noord- en ZuidwestNederland blijven duidelijk achter bij de verwachtingen uit het begin van dejaren
vijftig, terwijl de landsdelen Oost- en vooral Zuid-Nederland duidelijk boven de
prognose uitkomen. Het achterblijven van de feitelijke bevolkingsgroei (bij de prognose) in het landsdeel West-Nederland wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de
geringe bevolkingsgroei in de steden. De overige delen van het landsdeel WestNederland zijn duidelijk sneller gegroeid dan de prognose aangeeft. De bevindingen van Steigenga (1961a) komen hiermee overeen. Steigenga komt voor de periode 1954-1959 tot de conclusie dat de bevolkingsgroei in de agrarische provincies
Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland achterblijft bij die van Nederland. Dit
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geldt dit ook voor het meer stedelijke deel van deze provincies. In het overige deel
van Nederland treedt bevolkingsspreiding op, maar deze spreiding blijft dan nog
voor een groot deel beperkt tot de stedelijke gebieden (door Steigenga naar Amerikaans voorbeeld 'Metropolitan Areas' genoemd).
Het interregionale migratiepatroon wordt in de jaren zestig steeds meer gedomineerd door een uitstroom vanuit het Westen naar de overige landsdelen. Omdat
in de jaren vijftig de interregionale migratie nog op het Westen is gericht, wordt
wel gesproken van een omslag in het Nederlandse binnenlandse migratiepatroon.
Daarnaast dient zich steeds meer de trend naar suburbanisatie aan. De trend naar
suburbanisatie heeft op zichzelf een lange voorgeschiedenis. Zo signaleert van
Nierop (1905) al aan het eind van de negentiende eeuw een uittocht van forenzen
uit steden naar dorpen. Opvallend voor de na-oorlogse ontwikkeling is dat de
suburbanisatie gaandeweg in de jaren zestig steeds grotere vormen aanneemt.
Steigenga (1961b) heeft als eerste in Nederland gewezen op de problematiek van
deze massale suburbanisatie. Maar ook Kruyt (1960) verwachtte al op basis van de
bevolkingsspreiding in de jaren vijftig dat deconcentratie van bevolking in Nederland zich in versterkte mate zal voordoen en niet zozeer zal leiden tot uitgebreide
agglomeraties, maar dat de bevolkingsaanwas steeds meer zal worden opgevangen
in het verstedelijkte platteland en stedelijke nederzettingen van betrekkelijk kleine
omvang.
De suburbanisatie kondigt zich aan het einde van de jaren vijftig duidelijk aan, zij
het dat het daarbij nochtans gaat om verhuizingen over korte afstand. Toch spreekt
Ter Heide (1965, p. 297) van principieel nieuwe ontwikkelingen in vergelijking tot
de ontwikkelingen in de eerste helft van de jaren vijftig. In de jaren zestig komt,
zoals gezegd, de suburbanisatie in Nederland tot volle wasdom (Van Ginkel 1979,
deel II pp. 26-40). In verband met de vermindering van de natuurlijke aanwas
(vooral na 1964) wordt de spreiding van de bevolking steeds meer bepaald door
een snel groeiende binnenlandse mobiliteit.
De suburbanisatie doet zich in Nederland in eerste instantie in het Westen van het
land voor, rond de grote steden. Maar in de jaren zestig verliezen ook steden buiten de Randstad bevolking aan hun randgemeenten. De trek uit de steden neemt
dusdanige vormen aan dat de bevolking in enkele steden (Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Haarlem) in absolute zin terugloopt. De meeste gemeenten in Nederland kennen daarentegen een vestigingsoverschot. Volgens Van Ginkel vormen
dan suburbanisatie en rurbanisatie de belangrijkste verklaringen voor de toegenomen bevolkingsspreiding. Binnen het Randstad Middengebied beschrijft Van Ginkel
(1979, deel II p. 46 en pp. 55-59) de ontwikkeling van de suburbanisatie als volgt:
Periode 1960-1964: beginnende suburbanisatie.
De vertrekoverschotten in de grote steden zijn gering en groeien weinig. De meeste
gemeenten in het Middengebied hebben een geringere bevolkingsgroei dan het
Nederlandse gemiddelde. Slechts enkele gemeenten vertonen een relatief snelle
bevolkingsgroei.
Periode 1965-1969: spreidende suburbanisatie.
De vertrekoverschotten van de grote steden lopen snel op door de groei van de
vertrekcijfers. Een groot aantal gemeenten in het Middengebied is blijkens hun bevolkingsgroei binnen de invloedssfeer van de Stedenring getrokken.
Ook buiten het Randstad Middengebied treedt voornamelijk bevolkingsdeconcentratie op. Op het niveau van de nederzettingen wordt het spreidingspatroon van de
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bevolking in de jaren zestig gekenmerkt door een gebundelde deconcentratie
(Buursink en Piersma 1978). De bevolkingsgroei vindt vooral plaats in kleine
'steden' (inwonertal tussen 5.000 en 50.000). In de jaren zestig komen daarnaast
grote regionale verschillen voor in bevolkingsgroei van de kleinste nederzettingen
(Atzema 1978, Groot 1980). In de perifere provincies zijn veel kleine kernen met
een bevolkingsverlies. Ook in de westelijke provincies zijn aanzienlijke aantallen
kleine kernen met een stagnerende bevolkingsgroei te vinden, hetgeen voor een
deel op het conto van het restrictieve overheidsbeleid kan worden geschreven.
Groot (1979) spreekt in dit verband van afgestopte kernen.
De ontwikkelingen in de jaren vijftig en zestig geven aan dat na een aanvankelijke
deconcentratie van beperkte omvang de spreiding van de bevolking in de jaren
zestig in grote delen van Nederland tot wasdom komt.
4.3

Bevolkingsspreiding in Nederland, 1970-1985

De voortgaande bevolkingsspreiding zet in het begin van de jaren zeventig verder
door en bereikt een hoogtepunt. De spreiding van de bevolking neemt verder toe,
zowel op het niveau van de provincies en de economische geografische gebieden
als naar urbanisatiegraad van de gemeenten (Van Ginkel 1979). Suburbanisatie en
rurbanisatie nemen ook buiten het Westen steeds grotere vormen aan. Binnen het
ruimtelijk kader van het Randstad Middengebied maakt Van Ginkel ook voor de
jaren zeventig een onderscheid naar twee perioden:
Periode 1970-1973: gespreide suburbanisatie.
De vertrekoverschotten van de steden lopen verder op, zowel door een stijging van
het vertrekcijfer als door een lichte daling van het vestigingscijfer. De suburbanisatie naar het Middengebied bereikt een hoogtepunt. De verst van de steden gelegen
gemeenten zijn in het suburbanisatieproces betrokken, terwijl enkele stadsrandgemeenten alweer bevolking verliezen.
Periode 1974-1979: bundelende suburbanisatie.
De vertrekoverschotten van de steden worden kleiner door een vermindering van
het vertrek uit de steden. De verminderde vestiging in het Middengebied concentreert zich in enkele grotere bouwplaatsen. Verspreid over het Middengebied
komen gemeenten voor met een geringe bevolkingsgroei of zelfs bevolkingsverlies.
Om de mate van bevolkingsspreiding over geheel Nederland tot uitdrukking te
laten komen, zijn in de onderhavige studie gegevens over het inwonertal per gemeente in 1970 en 1985 verzameld. Teleenheid zijn de gemeenten volgens de gemeentelijke indeling op 1 januari 1985. Dit betekent dat de ruimtelijke eenheden
steeds gecorrigeerd zijn voor de gemeentelijke herindelingen tijdens de periode
1970-1985. De bij de gemeentelijke herindelingen betrokken gemeenten c.q. onderdelen van gemeenten zijn toegedeeld naar ratio van het bevolkingsaantal op het
moment van herindeling (de zogenaamde evenredigheidsmethode, Van der Erf et
al. 1983). De essentie van deze correctiewijze is dat "bij een willekeurige annexatie de demografische informatie in de tijdsperiode tot en met de datum van
annexatie verandert op basis van de assumptie dat op alle tijdstippen vóór de
annexatie bij het overgegane deel eenzelfde tractie van de demografische informatie behoort als de verhouding van het aantal overgegane inwoners ten opzichte van de bevolkingsomvang van de gemeente van vertrek op het moment van
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annexatie" (Latten 1986, p. 37). Deze procedure kan incidenteel tot niet realistische
resultaten leiden. Vooral wanneer kort voor de annexatie een relatief groot aantal
woningen op het grondgebied van de geannexeerde gemeente is gebouwd, zal een
foutieve schatting ontstaan. In het geval van het geschatte bevolkingsaantal in 1970
betekent dit een overschatting van het aantal bewoners dat naar de heringedeelde
gemeente overgaat. Voorbeelden zijn Deventer en Diepenveen, Purmerend en IIpendam, Linschoten en Montfoort. In deze gevallen is via lokale informatie de
berekening van het bevolkingsaantal in 1970 zo veel mogelijk aangepast.
Om de mate van bevolkingsspreiding te meten zijn verschillende spreidingsmaten
in omloop. De eenvoudigste maten houden geen rekening met de afstand tussen
de elementen waarvoor de spreiding over de deelgebieden wordt geanalyseerd. In
principe kunnen hierdoor interpretatiefouten worden gemaakt, doordat de spreiding
van de deelgebieden niet in beschouwing wordt genomen (Van Hoorn 1981, p. 28).
Toch is om pragmatische redenen gebruik gemaakt van spreidingsmaten zonder
rekening te houden met de onderlinge afstand van de teleenheden. Bij een groot
aantal deelgebieden (per 1 januari 1985 gaat het om 741 gemeenten) is het bere
kenen van alle onderlinge afstanden een (te) omvangrijk karwei. Daarnaast wordt
op grond van de bevolkingsgroei in de verschillende ruimtelijke eenheden inzicht
gegeven in de richting waarin de bevolkingsspreiding zich heeft ontwikkeld (zie
paragraaf 4.4). Een veel gebruikte concentratiemaat voor de bevolkingsverdeling
zonder afstanden is (zie Van Ginkel 1979, deel II p. 34, Harts en Ottens 1984):
De concentratie-index (C):
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De waarde van de index ligt tussen 0 en 1. Bij een gelijkmatige bevolkingsspreiding
heeft de index de waarde 0. Indien de gehele bevolking woonachtig is in de gebiedseenheid met de geringste oppervlakte is de waarde van de index 1. De sprei
dingsmaat is toegepast op het bevolkingsspreidingspatroon in 1970 en 1985. Indien
tussen beide tijdstippen de index in waarde vermindert, is er sprake van bevolkings
deconcentratie; een stijgende index geeft concentratie van bevolking weer. De con
centratie-index is eerst berekend per onderscheiden ruimtelijk niveau. Dat wil
zeggen met respectievelijk de drie zones als gebiedseenheden, de afzonderlijke
stadsgewesten en extra-urbane regio's als gebiedseenheden en tenslotte met de ge
meenten als gebiedseenheden. Op alle niveaus neemt tussen 1970 en 1985 de sprei
ding van de bevolking toe (zie tabel 4.1).
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Tabel 4.1 Concentratie van bevolking over landsdelen, gewesten en gemeenten in 1970 en 1985

Landsdelen
Gewesten
Gemeenten

1970

1985

0,27
0,32
0,48

0,24
0,30
0,45

Bron: CBS, Gemeentelijke Bevolkingsstatistieken (bewerkte cijfers)

Bevolkingsdeconcentratie doet zich het sterkst voor op gemeentelijke schaal.
Binnen de zones en binnen de gewestelijke regio's vindt dus een verdere spreiding
van bevolking over gemeenten plaats. De mate waarin dit gebeurt is niet per regio
gelijk en soms treedt zelfs concentratie van bevolking op (zie tabellen 4.2. en 4.3).
Tabel 4.2 Concentratie van bevolking per zone in 1970 en 1985

Centrumzone
Intermediaire zone
Perifere zone

1970

1985

0,49
0,38
0,40

0,43
0,35
0,39

Bron: CBS, Gemeentelijke Bevolkingsstatistieken (bewerkte cijfers)
Tabel 4.3 Concentratie van bevolking in stadsgewesten* en extra-urbane regio's in 1970 en 1985

Stadsgewesten in:
Noorden
Twente
Overijsscl-Gelderland
Randstad-Noord**
Randstad-Zuid
Brabant
Zuid-Limburg
Extra-urbane regio's:
Noord-Nederland
Achterhoek
Midden-Nederland
Groene Hart
Overig Zeeland
Wcst-Brabant
Oost-Brabant
Midden-Limburg

1970

1985

0,43
0,47
0,37
0,53
0,51
0,43
0,38

0,41
0,45
0,36
0,46
0,45
039
0,36

0,31
0,26
0,25
0,37
0,29
0,35
0,18
0,28

0,31
0,27
0,26
0,35
0,31
0,36
0,21
0,25

Bron: CBS, Gemeentelijke Bevolkingsstatistieken (bewerkte cijfers)
* Afzonderlijke stadsgewesten zijn samengevoegd tot samengestelde stadsgewesten (zie Bijlage 1)
** Inclusief de (geschatte) bevolking in de gemeenten Almere en Lelystad

De gebieden met de hoogste bevolkingsconcentratie in 1970 vertonen over de
periode 1970-1985 de sterkste bevolkingsdeconcentratie. Per saldo wordt daardoor
de bevolkingsspreiding in de zones en de stadsgewesten gelijkmatiger. Dit is echter
in sommige extra-urbane regio's niet het geval (zie tabel 4.3). In de Achterhoek,
67

het Rivierengebied, Zeeland en de extra-urbane gebieden in de provincie NoordBrabant is sprake van bevolkingsconcentratie, en in de extra-urbane gebieden in
Noord-Nederland blijft de bevolkingsspreiding gelijk. Uit andere onderzoeken is
bekend dat in sommige delen van Noord-Nederland, zoals bijvoorbeeld Zuidwest
Friesland (De Bakker 1988), ook concentratie van bevolking in de grotere kernen
heeft plaatsgevonden. Deze concentratie is in het midden van de jaren zeventig
minder geworden, onder meer door het minder stringent doorvoeren van een centrumdorpenbeleid van provinciale en gemeentelijke overheden.
De bevolkingsspreiding in de stadsgewesten en in veel extra-urbane gebieden laat
dus een tegengesteld beeld zien. In de stadsgewesten overheerst de spreiding van
bevolking, terwijl het spreidingspatroon in extra-urbane gebieden neigt tot een
concentratie. De bevolkingsspreiding binnen de stadsgewesten wordt in sterke mate
bepaald door het bevolkingsverlies of de geringe bevolkingsgroei in de stedelijke
agglomeraties. Binnen de stadsgewesten valt voor de peri-urbane gebieden op dat
daar concentratie van bevolking optreedt (met uitzondering van het peri-urbane
gebied in de Noordvleugel). In de stadsgewesten is dus vrij algemeen sprake van
een proces van gebundelde deconcentratie (zie tabel 4.4).
Tabel 4.4 Concentratie van bevolking in pcri-urbane gebieden in 1970 en 1985

Peri-urbane gebieden in:
Noorden
Twente
Overijssel-Gelderland
Randstad-Noord*
Randstad-Zuid
Brabant
Zuid-Limburg

1970

1985

0,24
0,25
0,25
0,36
0,39
0,27
0,17

0,27
0,27
0,26
0,33
0,41
0,29
0,17

Bron: CBS, Gemeentelijke Bevolkingsstatistieken (bewerkte cijfers)
* Inclusief de (geschatte) bevolking in de gemeenten Almcre en Lelystad

4.4

Regionale verschillen in bevolkingsgroei

De bevolkingsspreiding wordt gelijkmatiger door het achterblijven van de bevolkingsgroei in de centrumzone respectievelijk de stedelijke agglomeraties (zie tabel
4.5). De bevolking in de centrumzone neemt ten opzichte van het nationale groeicijfer 'slechts' relatief af, maar de stedelijke agglomeraties in de centrumzone loopt
verliezen ook in absolute zin bevolking. De stedelijke agglomeraties in de intermediaire zone en in de perifere zone nemen gemiddeld in bevolking toe, zij het dat
deze groei achterblijft bij de nationale bevolkingsgroei.
Ook de groeicijfers van de extra-urbane regio's in de perifere zone duiden op een
gelijkmatigere bevolkingsspreiding in Nederland. Dit groeicijfer ligt voor de gehele
periode 1970-1985 boven het nationale groeicijfer. De sterkste bevolkingsgroei kan
worden opgetekend voor de peri-urbane gebieden in de centrumzone en de
intermediaire zone. Het hoge groeicijfer van de peri-urbane gebieden in de
intermediaire zone is het gecombineerde resultaat van de bevolkingsspreiding op
landsdeelniveau en de bevolkingsspreiding binnen de intermediaire zone.
68

Tabel 4.5 Bevolkingsgroei op landsdeel- en gewestelijk niveau, 1970-1985
Bevolking 1970
Abs.(x 1.000)
Centrumzone:
- stedelijke agglomeratie
- peri-urbaan
- stadsgewesten
- extra-urbaan
- totaal
Intermediaire zone:
- stedelijke agglomeratie
- peri-urbaan
- stadsgewesten
- extra-urbaan
- totaal
Perifere zone:
- stedelijke agglomeratie
- peri-urbaan
- stadsgewesten
- extra-urbaan
- totaal
Nederland

Bevolking 1985

%

Abs.(x 1.000)

1970-1985

%

%-groei

3.846,1
1.481,5
5.327,6
248,3
5.575,9

29,7
11,4
41,1
1,9
43,0

3.398,3
2.097,3
5.495,6
298,9
5.794,5

23,5
14,5
38,0
2,1
40,1

-11,6
41,6
3,2
20,4
3,9

977,0
1.047,5
2.024,5
912,2
2.936,7

7,5
8,1
15,6
7,0
22,7

1.030,7
1.467,4
2.498,1
1.138,2
3.636,3

7,1
10,2
17,3
7,9
25,2

5,5
40,1
23,4
24,8
23,8

1.344,9
1.045,1
2.390,0
2.052,2
4.442,2

10,4
8,1
18,5
15,8
34,3

1.369,6
1.272,8
2.642,4
2.377,2
5.019,6

9,5
8,8
18,3
164
34,7

1,8
21,8
10,6
15,8
13,9

12.954,8

100

14.450,4

100

11,5

Bron: CBS, Gemeentelijke Bevolkingsstatistieken (bewerkte cijfers)

Het groeicijfer voor de peri-urbane gebieden in de intermediaire zone wordt in
belangrijke mate bepaald door de bevolkingsgroei in de Zuidelijke IJsselmeerpolders.
De bevolkingsgroei in de periode 1970-1985 is in figuur 4.1 per afzonderlijk stadsgewest en extra-urbaan gebied weergegeven. Drie stadsgewesten hebben te kampen
met absolute bevolkingsvermindering (de stadsgewesten 's-Gravenhage, Haarlem
en Velsen). Enkele stadsgewesten in de centrumzone (de stadsgewesten Amsterdam, Rotterdam, Hilversum en Delft), de drie stadsgewesten in Zuid-Limburg alsmede de stadsgewesten Arnhem en Deventer hebben een groeipercentage dat
onder het groepsgemiddelde van 9,2% ligt. Stadsgewesten in de nabijheid van de
grote stedelijke agglomeraties Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage (in totaal
3,6 miljoen inwoners in 1985) hebben geprofiteerd van de toegenomen bevolkingsspreiding (zie de stadsgewesten Alkmaar, Amersfoort, Leiden en Dordrecht). Ook
de extra-urbane gebieden in het Groene Hart en in Midden-Nederland hebben
voor een deel hun relatief hoge groeicijfers hieraan te danken. Opvallend is verder
de relatief positieve bevolkingsgroei in het stadsgewest Utrecht in vergelijking tot
de stadsgewesten Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage.
Uitschieters in positieve zin zijn verder de stadsgewesten Zwolle, Apeldoorn, Breda
en Helmond. De samenhang met het feit dat drie van de desbetreffende stedelijke
agglomeraties in de loop van de onderzoeksperiode een groeistad-status hebben
verkregen wordt gerelativeerd door de constatering dat in alle drie gevallen de
groei van het betreffende peri-urbane gebied die van de stedelijke agglomeratie
overtreft. Zo vertoont de stedelijke agglomeratie Breda een absolute bevolkingsafname.
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Uit het kaartbeeld van figuur 4.1 blijkt verder dat de bevolking in de noordelijke
Randstadvleugel (stadsgewesten Amersfoort, Utrecht, Hilversum, Amsterdam,
Zaanstad, Velsen, Haarlem en Alkmaar) sterker is gegroeid dan in de zuidelijke
Randstadvleugel (stadsgewesten Dordrecht, Rotterdam, Delft 's-Gravenhage en
Leiden). Het groeicijfer voor de Noordvleugel bedraagt 9,6% en voor de Zuidvleugel 4,7%. De bevolkingsgroei in de Noordvleugel kan in hoofdzaak op het
conto worden geschreven van de twee stadsgewesten in de provincie Utrecht en het
peri-urbane gebied van het stadsgewest Amsterdam. Het bevolkingsverlies van de
stadsgewesten Haarlem en Velsen wordt gecompenseerd door de sterke bevolkingsgroei in het stadsgewest Alkmaar. Het lage groeitempo van de Zuidvleugel wordt
in sterke mate bepaald door de absolute vermindering van het bevolkingsaantal in
de agglomeraties Rotterdam en Den Haag. Dit bevolkingsverlies wordt door de
bevolkingsgroei in het peri-urbane gebied rondom de agglomeratie Rotterdam ternauwernood en rondom de agglomeratie 's-Gravenhage geenszins gecompenseerd.
Dit betekent dat de bevolkingsgroei in de Noordvleugel van de Randstad in de
periode 1970-1985 voor een belangrijk deel wordt opgevangen binnen het ruimtelijke kader van de Noordvleugel en dat dit in de Zuidvleugel van de Randstad
maar ten dele het geval is.
Dit heeft ook te maken met het feit dat de Noordvleugel zich over een groter
gebied uitstrekt dan de Zuidvleugel. De Noordvleugel beslaat ook een deel van de
intermediaire zone. De uitstraling van bevolkingsgroei uit de centrumzone naar de
intermediaire zone doet zich dan ook vooral in noordelijke richting voor. Naast het
binnen de Noordvleugel gelegen stadsgewest Alkmaar hebben ook de buiten de
Noordvleugel gelegen Zuidelijke IJsselmeerpolders en het stadsgewest Apeldoorn
een sterke bevolkingsgroei. De uitstraling van de bevolkingsgroei uit de centrumzone in zuidelijke en zuid-oostelijke richting is minder uitgebreid. De op zichzelf
sterke bevolkingsgroei in Zuidoost-Nederland wordt vooral bepaald door interne
omstandigheden, zoals de in het verleden hogere natuurlijke aanwascijfers in het
katholieke Zuiden en de gunstige ontwikkeling van de (industriële) werkgelegenheid in Noord-Brabant .
Waar is nu de bevolkingsgroei binnen de stadsgewesten en extra-urbane gebieden
terecht gekomen? Om dit te kunnen bepalen zijn de gemeenten ingedeeld naar hun
bevolkingsomvang in 1971 (op basis van de grootste nederzetting). De gemeenten
Lelystad en Almere zijn vanwege hun geringe bevolkingsomvang in 1971 buiten de
analyse gelaten. De groeicijfers van deze gemeenten zouden het beeld te zeer vertekenen.
Nationaal blijkt er een zwak negatief verband te bestaan tussen bevolkingsomvang
(in 1971) en bevolkingsgroei (tussen 1970 en 1985) van de gemeenten (correlatiecoëfficiënt = -0,156). Dit is wederom een aanwijzing dat het spreidingspatroon van
de Nederlandse bevolking over de periode 1970-1985 gekenmerkt wordt door
gebundelde deconcentratie.
De gemeenten met de grootste bevolkingsomvang verliezen de meeste bevolking.
Dit komt vooral de bevolkingsgroei van de gemeenten tussen 5.000 en 30.000
inwoners ten goede. De categorie gemeenten met minder dan 5.000 inwoners blijft
in gemiddelde bevolkingsgroei wat achter. Dat de bevolkingsomvang niet in alle
kleinstedelijke gemeenten sterk groeit, kan worden afgelezen aan de variatiecoëfficiënten (zie tabel 4.6).
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Tabel 4.6 Bevolkingsgroei per gemeente naar groottcklassc, 1970-1985 (in % groei)
Gemeentegrootte
(inwonertal 1970)
Stedelijke agglomeratie
> 250000
100.000-250.000
50.000-100.000
Jcinc steden
30 000-50.000**
20.000-30.000
10.000-20.000
turale gemeenten
5.000-10.000
< 5.000
'otaal

Nederland

V C*

-15,4
0,0
13,1

Centrum
zone

Intcrmediaire zone

Perifere
zone

-15,4
-2,6
4,1

-

-

1,8
31,8

U

3,3

20,8
27,5
27,6

0,69
1,23
1,51

29,8
36,1
43,5

19,4
31,6
29,8

17,6
19,8
27,3

28,0
23,0
11,5

0,94
0,84

41,7
29,6
3,9

30,3
28,6
23,8

18,3
16,5
15,8

Bron: CBS, Gemeentelijke Bevolkingsstatistieken (bewerkte cijfers)
* Variatic-cocfficienten
** Inclusief de gemeenten Haarlemmermeer, Ede en Emmen

De spreiding in bevolkingsgroei is vooral hoog bij de grootteklasse met tussen de
10.000 en 30.000 inwoners. Tussen de zones zijn de verschillen in bevolkingsgroei
van de gemeentelijke grootteklassen gering. In de centrumzone vertonen de (grote)
stedelijke agglomeraties een sterkere bevolkingsteruggang en de kleinere gemeenten een sterkere bevolkingsgroei. In de intermediaire zone komt het hoge
groeicijfer voor de agglomeraties tussen 50.000 en 100.000 inwoners voor rekening
van (vooral) Alkmaar en Zwolle.
Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op landsdeelniveau wijzen de cijfers in
de richting van gebundelde deconcentratie. In alle drie zones is een ontwikkeling
herkenbaar waarbij de bevolkingsgroei zich neerwaarts door het nederzettingssysteem beweegt. De bevolkingsomvang van de grootste gemeenten loopt absoluut
of relatief terug en de bevolkingsomvang van de middelgrote gemeenten groeit het
sterkst. De kleinste gemeenten groeien weliswaar ook sterk in bevolkingsomvang,
maar de bevolkingsgroei blijft iets achter bij de middelgrote gemeenten.
Ook voor de zes soorten peri-urbane en extra-urbane gebieden is de statistische
samenhang tussen de bevolkingsomvang en de bevolkingsgroei van de afzonderlijke
gemeenten nagegaan (zie tabel 4.7).
Wederom levert dit in alle gebieden uiterst zwakke samenhangen op. Geen enkel
verband is significant. Veelzeggend is niettemin het feit dat de correlatie-coëfficiénten in de extra-urbane gebieden in de intermediaire en perifere zone positief zijn,
terwijl die in de peri-urbane gebieden in beide landsdelen een negatieve waarde
hebben.
Dit kan tot de voorzichtige conclusie leiden dat in deze extra-urbane gebieden de
toegenomen bevolkingsconcentratie meestal is terecht gekomen in de grotere
gemeenten, terwijl in de desbetreffende peri-urbane gebieden eerder sprake is van
bevolkingsspreiding. Vooral in de Achterhoek, Zeeland en de beide extra-urbane
regio's in Noord-Brabant overtreft de bevolkingsgroei van de kleine stedelijke
gemeenten die van de rurale gemeenten. Dit zijn regio's waar in het algemeen het
extra-urbane nederzettingspatroon wordt gedomineerd door kleinstedelijke gemeen72

ten. In het extra-urbane gebied van het Noorden, waar relatief veel dorpen voorkomen, is daarentegen de bevolkingsgroei in de rurale gemeenten gelijk aan die in
de kleinstedelijke gemeenten. De regionale verschillen in bevolkingsgroei naar
gemeentegrootte worden dus sterk bepaald door de verschillen in het bestaande
nederzettingspatroon tussen de regio's.
Tabel 4.7 Samenhang tussen gemeentelijke bevolkingsomvang en bevolkingsgroei in peri-urbane en
extra-urbane gebieden

Centrumzone
- peri-urbaan
- extra-urbaan
Intermediaire zone
- peri-urbaan
- extra-urbaan
Perifere zone
- peri-urbaan
- extra-urbaan

Correlatiecoefficient

Aantal
gemeenten

0,0279
-0,2058

131
54

-0,1097
0,1062

122
86

-0,0172
0,0569

73
195

Bron: CBS, Gemeentelijke Bevolkingsstatistieken (bewerkte cijfers)

De positieve correlatie tussen bevolkingsomvang en bevolkingsgroei in de periurbane gebieden van de centrumzone is ook terug te voeren op het effect van het
ruimtelijke ordeningsbeleid. Vooral in de Zuidvleugel zijn groeigemeenten die al
in 1971 enige bevolkingsomvang bezaten erin geslaagd de bevolkingsgroei aan zich
te binden (Zoetermeer, Capelle a/d IJssel, Spijkenisse en Hellevoetsluis). In de
Noordvleugel hebben Utrechtse groeigemeenten Houten, Nieuwegein, Maarssen en
Leusden (de laatste twee zijn geen officiële groeikernen) daarentegen in 1971 nog
een geringe bevolkingsomvang. De hoge significantiewaarde voor de relatie tussen
bevolkingsomvang en bevolkingsgroei in de peri-urbane gebieden in de centrumzone geeft aan dat de bevolkingsgroei ook in kleine gemeenten is terecht gekomen.
4.5

Bevolkingsgroei in de tijd

De spreiding van de bevolking wordt in de loop van de onderzoeksperiode minder.
De figuren 4.2 en 4.3 geven aan dat de groeiverschillen tussen de zones en de
stadsgewesten en extra-urbane gebieden in het begin van de jaren zeventig het
grootst zijn. Daarna convergeert het beeld. Na 1979 treedt er geen relatieve
bevolkingstoename meer op in de perifere zone. Vooral de extra-urbane gebieden
in de periferie blijven achter in bevolkingsgroei. Aan het eind van de jaren zeventig heeft het proces van bevolkingsdeconcentratie binnen Nederland een ruimtelijke
limiet bereikt. In de periode 1982-1984 liggen de groeicijfers van de stadsgewesten
voor het eerst boven het nationale groeicijfer. Binnen de stadsgewesten hebben de
peri-urbane gebieden in de eerste helft van de jaren zeventig extreem hoge groeicijfers, maar daarna neemt de bevolkingsgroei snel af. De vermindering van bevolkingsdeconcentratie wordt veroorzaakt door de vermindering van de bevolkingsafname van de stedelijke agglomeraties (als groep).
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per duizend van de bevolking
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1982 - 19Θ4

1 Perifere zone

Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei in centrumzone, intermediaire zone en perifere
zone per driejaarlijkse periode, 1970-1984 (per duizend van de gemiddelde bevolking)
Bron: CBS, Gemeentelijke Bevolkingsstatistieken (bewerkte cijfers)

Figuur 4.2
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Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei in stedelijke agglomeraties, peri-urbane gebieden
en extra-urbane gebieden per driejaarlijkse periode, 1970-1984 (per duizend van de
gemiddelde bevolking)
Bron: CBS, Gemeentelijke Bevolkingsstatistieken (bewerkte cijfers)

Figuur 4.3

In de periode 1979-1981 valt een kleine bevolkingswinst te noteren, maar daarna
wordt het bevolkingsverlies weer groter. De drie grootste stedelijke agglomeraties
verliezen elk in het begin van de jaren zeventig gemiddeld 12.000 inwoners per jaar
(agglomeratie Amsterdam: 12.000 inwoners; agglomeratie Rotterdam: 13.000
inwoners; agglomeratie 's-Gravenhage: 11.000 inwoners). Alle overige stedelijke
agglomeraties bij elkaar daarentegen boeken in die periode een bevolkingswinst
van gemiddeld 23.000 inwoners per jaar. In het begin van de jaren tachtig is dit
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bevolkingsveriies veel minder, waarbij zich overigens grotere verschillen tussen de
drie grootste stedelijke agglomeraties voordoen. De agglomeratie Amsterdam
verliest in het begin van de jaren tachtig 7.000 inwoners per jaar, de agglomeratie
Rotterdam 3.500 inwoners per jaar en de agglomeratie 's-Gravenhage 4.000
inwoners per jaar. Ook de bevolkingswinst van alle overige stedelijke agglomeraties is in het begin van de jaren tachtig bescheiden in vergelijking tot tien jaar
daarvoor (12.000 inwoners per jaar).
4.6

Demografische componenten van bevolkingsgroei

Bevolkingsgroei is het resultaat van natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) en
het migratiesaldo (vestiging minus vertrek). De bevolkingsgroei voor geheel Nederland wordt bepaald door een afname van de natuurlijke aanwas en een groei van
het buitenlandse migratiesaldo (zie paragraaf 1.1). Bij regionale vergelijkingen moet
naar richting van de migratie tevens onderscheid worden gemaakt in het binnenlandse migratiesaldo. Uit figuur 4.4 blijkt dat de drie demografische componenten
in verschillende mate bijdragen aan de bevolkingsgroei in de regio's. Het duidelijkst komt dit tot uiting in de vergelijking tussen stedelijke agglomeraties enerzijds
en peri-urbane en extra-urbane gebieden anderzijds. Stedelijke agglomeraties
hebben een laag natuurlijk aanwascijfer, een hoog binnenlands vertrekoverschot en
een hoog buitenlands vestigingsoverschot. Peri-urbane en extra-urbane gebieden
hebben hoge natuurlijke aanwascijfers, hoge binnenlandse vestigingsoverschotten
en lage buitenlandse vestigingsoverschotten. Peri-urbane gebieden verschillen van
extra-urbane gebieden omdat zij in het algemeen hogere cijfers vertonen voor elk
van de drie demografische componenten van de regionale bevolkingsgroei.
De vermindering van de natuurlijke aanwas draagt bij aan de vermindering van de
absolute groeiverschillen tussen de regio's. Maar omdat de onderlinge verschillen
in natuurlijke aanwascijfers tussen de gebieden blijven bestaan, heeft de vermindering in de natuurlijke aanwas weinig effect op de verschillen in bevolkingsgroei tussen de regio's. Nadere analyse van leeftijdspecifieke vruchtbaarheidscijfers
leert verder dat tussen de regio's aanmerkelijke verschillen in het vruchtbaarheidspatroon bestaan (Bargeman 1988). In stedelijke agglomeraties is de vruchtbaarheid
onder jonge vrouwen (15-19 jaar) hoog (veelal buitenlandse vrouwen), maar ligt
voor de andere leeftijdsgroepen onder het niveau van peri-urbane en extra-urbane
gebieden. Uitstel van geboorten (in de leeftijdsgroep 20-24 jarigen) komt het minst
voor in de extra-urbane gebieden. De trend naar 'inhaalgeboorten' bij vrouwen op
latere leeftijd wordt vooral in stedelijke agglomeraties aangetroffen. De veranderingen in de onderlinge verschillen in bevolkingsgroei tussen de regio's worden het
meest beïnvloed door de ontwikkelingen van de migratiesaldi. In alle regio's treedt
een vervlakking op van het binnenlandse migratiesaldo. Dat in het begin van de
jaren tachtig het bevolkingsveriies in de drie grootste stedelijke agglomeraties toch
nog relatief hoog is, wordt vooral veroorzaakt door de daling van het buitenlandse
vestigingsoverschot. De binnenlandse vertrekoverschotten in de stedelijke agglomeraties worden ook in de laatste periode alleen maar kleiner. De stedelijke
agglomeraties weten in de loop van de onderzoeksperiode de binnenlandse migratie
beter aan zich te binden.
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Figuur 4.4 Gemiddelde jaarlijkse natuurlijke aanwas, binnenlandse en buitenlandse migratiesaldo in
stedelijke agglomeraties, peri-urbane gebieden en extra-urbane gebieden per driejaarlijkse
periode, 1970-1984 (per duizend van de gemiddelde bevolking)
Bron: CBS, Gemeentelijke Bevolkingsstatistieken (bewerkte cijfers)
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De grootste stedelijke agglomeraties hebben in het begin van de jaren zeventig
grote binnenlandse vertrekoverschotten. Tal van andere stedelijke agglomeraties
kennen in die periode binnenlandse vestigingsoverschotten. De verschillen tussen
peri-urbane gebieden rond grote en kleinere stedelijke agglomeraties zijn minder
opvallend. De peri-urbane gebieden rond kleinere stedelijke agglomeraties profiteren ook van de omvangrijke vertrekstromen uit de grootste stedelijke agglomeraties.
De extra-urbane gebieden laten tot het eind van de jaren zeventig binnenlandse
vestigingsoverschotten zien. Gaandeweg worden deze overschotten minder omvangrijk. Uiteindelijk slaan de vestigingsoverschotten om in vertrekoverschotten. Deze
omslag staat ten dele los van de migratie-ontwikkelingen in de stedelijke agglomeraties. Weliswaar wordt in de periode 1982-1984 de vestiging uit de stedelijke
agglomeraties geringer, maar de omslag in het migratiesaldo in de extra-urbane
gebieden wordt vooral veroorzaakt door de hogere vertrekcijfers uit de extraurbane gebieden.
De veranderingen in de onderlinge verhoudingen van de demografische componenten van de bevolkingsgroei zijn op gemeentelijk niveau op een andere wijze in
beeld gebracht. De aandacht richt zich op de verhouding tussen natuurlijke aanwas
en het binnenlandse migratiesaldo. De buitenlandse migratie is buiten beschouwing
gelaten. De gemeenten worden ingedeeld in acht groeitypen (zie figuur 4.5).
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Figuur 4.5 Demografische componenten van bevolkingsgroei (ontleend aan Van der Knaap en Sleegers,
1980)
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Figuur 4.6 Bevolkingsgroei in gemeenten met een binnenlands vestigingsoverschot, 1973-1975
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Figuur 4.7 Bevolkingsgroei in gemeenten met een binnenlands vertrekoverschot, 1973-1975
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Figuur 4.8 Bevolkingsgroei in gemeenten met een binnenlands vestigingsoverschot, 1982-1984
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Figuur 4.9 Bevolkingsgroei in gemeenten met ccn binnenlands vcrtrekoverschot, 1982-1984
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De kaarten in de figuren 4.6 tot en met 4.9 geven duidelijk de gevolgen aan van
de veranderingen in de binnenlandse migratie voor de bevolkingsgroei in de
gemeenten. Er is sprake van een duidelijk verschil in 'groeiregime' van de
gemeenten in beide perioden. In de periode 1973-1975 wordt de bevolkingsgroei
van de meeste gemeenten buiten de stedelijke agglomeraties bepaald door een
hoog binnenlands vestigingsoverschot (groeitype 1). Slechts enkele gemeenten aan
de rand van Nederland hebben te kampen met bevolkingsverlies. In de periode
1982-1984 krijgen steeds meer gemeenten te kampen met bevolkingsverlies, omdat
het binnenlandse vestigingsoverschot omslaat naar een vertrekoverschot. In veel
gemeenten is de omvang van het binnenlandse vertrekoverschot groter dan de
natuurlijke aanwas, zodat bevolkingsverlies optreedt (groeitype 4).
In gemeenten waar wel sprake is van bevolkingsgroei wordt de bevolkingsgroei
voornamelijk bepaald door de omvang van de natuurlijke aanwas. De omvang van
de natuurlijke aanwas overtreft daar de omvang van het binnenlandse vestigingsoverschot (groeitype 3).
4.7

Binnenlandse mobiliteit

Onder binnenlandse mobiliteit wordt verstaan het totaal aantal verhuisde personen
gedurende een bepaalde periode. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt
naar de afstand waarover wordt verhuisd, namelijk in binnengemeentelijke -, intraregionale - en interregionale mobiliteit. Soms wordt bij een woonreallocatie over
korte afstand (binnengemeentelijk of intraregionaal) gesproken over verhuizingen
en bij een woonreallocatie over lange afstand (interregionaal) over migratie. Bij
'verhuizen' spelen woningmotieven een grote rol, terwijl het bij 'migratie' vaak om
werkmotieven gaat. Dit verschil in terminologie is echter voor een beschrijving van
de mobiliteit niet fundamenteel. Termen als 'verhuizen' en 'migratie' zullen in deze
en volgende paragrafen ongeacht de migratie-afstand worden gehanteerd.
De omvang van de binnengemeentelijke mobiliteit in Nederland is vanaf 1977 bekend. Voor die tijd heeft het CBS binnengemeentelijke migratie alleen in 1973
geïnventariseerd. Het is namelijk een registratie buiten de wettelijk verplichte
bevolkingsboekhouding om. Voor de registratie van de binnengemeentelijke mobiliteit in 1973 hebben 561 van de 850 gemeenten de toegestuurde vragenlijsten
geheel of gedeeltelijk ingevuld (Van der Erf 1975). Door de uitgevoerde ophoging
moet de geschatte uitkomst als een indicatie worden opgevat. In latere jaren ligt
de respons veel hoger.
Bij de interpretatie van het verloop van de intergemeentelijke mobiliteit moet
rekening worden gehouden met vermindering van het aantal gemeenten. Tussen
1970 en 1985 is het aantal gemeenten in Nederland afgenomen van 913 tot 741.
Het verwijderen van het effect van de vermindering van het aantal gemeenten op
de intergemeentelijke mobiliteit is een ingewikkeld karwei. Daarvoor moet de
migratie worden uiteengelegd naar stromen tussen alle bij de gemeentegrenswijziging betrokken onderdelen van de (nieuw gevormde) gemeenten. De invloed
van de gemeentegrenswijzigingen op de totale intergemeentelijke mobiliteit blijkt
gering te zijn (Levering en Prins 1983, Prins en Levering 1985). Uitgedrukt in het
percentage van de totale intergemeentelijke mobiliteit gaat het om verminderingen
met 0,54% (1980), 0,55% (1981), 0,54% (1982) en 0,18% (1983).
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Ook moet bij de vergelijking van de jaarlijkse mobiliteit rekening worden gehouden
met het feit dat de totale bevolkingsomvang in Nederland toeneemt. Bij een gelijkblijvende theoretische migratiekans neemt de totale mobiliteit hierdoor ook toe.
Door het aantal migrerende personen uit te drukken per 1.000 van de gemiddelde
bevolking wordt de invloed van de bevolkingsgroei op de mobiliteit geëlimineerd.
per duizend van de bevolking
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Binnenlandse mobiliteit in Nederland, 1970-1989 (aantal verhuisde personen per duizend
van de gemiddelde bevolking)
Bron: CBS, Statistieken Binnenlandse Migratie

Figuur 4.10

De binnenlandse mobiliteit vertoont op alle drie niveaus in grote lijnen een iden
tiek verloop, zij het dat de mate waarin er veranderingen in mobiliteit optreden
per niveau verschilt. De groei van de intergemeentelijk mobiliteit, die in het begin
van de jaren zestig is ingezet, bereikt in de eerste helft van de jaren zeventig een
hoogtepunt. Na 1973 treedt een scherpe daling op. In 1979 bereikt de binnenlandse
mobiliteit een na-oorlogs dieptepunt (Verhoef 1980). Vanaf 1979 trekt de interge
meentelijke mobiliteit iets aan, maar blijft lager dan in het begin van de jaren
zeventig. In 1973 overschrijdt 17,2% van de migranten de provinciegrenzen, veran
dert 25,3% van woongemeente binnen dezelfde provincie en verhuist 57,5% binnen
de gemeente. In 1985 liggen deze percentages op respectievelijk 14,4%, 21,2% en
64,4%. Het aandeel van de binnengemeentelijke mobiliteit in de totale mobiliteit
neemt dus in de loop van de onderzoeksperiode toe, en zeker vanaf 1979. Door
de groei van de binnengemeentelijke migratie is de totale mobiliteit in 1984
weliswaar groter dan in 1977, maar ligt wel onder het mobiliteitsniveau van 1973.
Vanuit het perspectief van de woningmarkt is het correcter de mobiliteit uit te
drukken in de verhouding van het aantal migrerende huishoudens op het totaal
aantal huishoudens. Op deze wijze wordt naast de invloed van de bevolkingsgroei
ook de invloed van de veranderingen in huishoudensvorming verwijderd. De migra
tiecijfers staan een dergelijke correctie maar ten dele toe.
Voor de intergemeentelijke mobiliteit maakt het CBS onderscheid tussen in gezins
verband migrerenden en alleengaanden. Beiden zijn herleid tot huishoudensaantallen, waarbij voor de in gezinsverband migrerenden het aantal mannelijke of vrou
welijke gezinshoofden is geteld. Deze gezinshoofden zijn vervolgens in verband
gebracht met het aantal meerpersoonshuishoudens en de alleengaanden met de
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eenpersoonshuishoudens. Deze werkwijze is discutabel. Een deel van de alleengaanden behoort niet tot eenpersoonshuishoudens. Wie in z'n eentje verhuist van
het ene huishouden naar een ander huishouden wordt geteld als alleengaande,
maar vormt geen zelfstandig huishouden. Verder kunnen bij de gemeentelijke regi
stratie door middel van de verhuiskaart gemakkelijk foutieve opgaven op dit punt
ontstaan. Indien de verhuiskaart van een gezinslid enige dagen later is verwerkt dan
de overige gezinsleden, dan wordt dit gezinslid vaak als alleengaande geteld. De
gezinssituatie wordt dus aangepast aan de administratieve afhandeling van de ver
huiskaart in plaats van andersom. Figuur 4.11 geeft daarom slechts een indicatief
beeld. Duidelijk is in ieder geval dat de mobiliteit onder eenpersoonshuishoudens
veel hoger is dan die onder meerpersoonshuishoudens. Verder blijkt dat de mobi
liteit onder eenpersoonshuishoudens al vanaf 1970 daalt. Ten tijde van de hoge
mobiliteit neemt vooral de mobiliteit van gezinshuishoudens toe. Ook de verminde
ring van de binnenlandse mobiliteit na 1973 wordt in hoofdzaak veroorzaakt door
de gezinshuishoudens. In de beginjaren tachtig herstelt de mobiliteit onder alleengaanden zich op het niveau van 1970, terwijl die van de gezinshuishoudens blijft
steken op een lager niveau.

(x 1.000)

•70

'75
^ H Meerpers. huish.

'80

'84

ІЖЯ Eenpers. huish.

Figuur 4.11 Intergemeentelijke mobiliteit van éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens, 1970-1984
Bron: CBS, Statistieken Binnenlandse Migratie (bewerkte cijfers)

De cijfers over de veranderingen in mobiliteit tussen de verschillende ruimtelijketelijke migratie over korte afstand kent een traditionele oververtegenwoordiging van in gezinsverband migrerende huishoudens. De mobiliteit onder de gezinshuishoudens is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de golfbeweging van de intergemeentelijke mobiliteit in de periode 1970-1985. De groei van de binnengemeentelijke mobiliteit in het begin van de jaren tachtig hangt samen met het op peil
blijven van de mobiliteit van alleengaanden.
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4.8

Binnenlands migratiepatroon op gewestelijk niveau

De veranderingen in de regionale verschillen in bevolkingsgroei worden dus in
hoofdzaak veroorzaakt door de vervlakking van de binnenlandse migratiesaldi.
Deze vervlakking hangt samen met een vermindering van de binnenlandse intergemeentelijke mobiliteit. De vraag is nu of er ook een verandering is opgetreden
in het ruimtelijke patroon van de binnenlandse migratiestromen. Antwoord op
deze vraag kan worden verkregen door het migratiepatroon uiteen te leggen in
verschillende componenten (Baydar 1983, Van der Knaap en Sleegers 1984). Het
gaat om de volgende componenten:
Niveaucomponent (N): het aantal personen dat migreert binnen het migratiesysteem (mobiliteit).
Generatiecomponent (Gi): het verhoudingsgetal tussen de omvang van het
vertrek uit een bepaald gebied en de totale omvang van alle migratiestromen
in het systeem.
Distributiecomponent (Pü): het verhoudingsgetal tussen het aantal mensen dat
van regio i naar regio j migreert en het totale vertrek uit regio i. Deze
component, die ook wel wordt aangeduid als de relatieve migratiestroom van
gebied i naar gebied j , geeft de (ruimtelijke) verdeling van de migranten weer
vanuit het herkomstgebied naar de bestemmingen.

i|

•

•

•

M,N Мц.

M,,

o

•

•

•

MJN MJ+

•

·

•

·

0

1
2
3
4

'LEVEL - - COMPONENT:
N = M++
GENERATIECOMPONENT:
α.= Μ,^Μ,.
ATTRACTIECOMPONENT:
А = M + ( /M +
DISTRIBUTIECOMPONENT: Ρ , , ^ Μ ^ Μ ^

M

MN,

•

•

•

M+1 M+J

•

•

•

MNI

•

•

•

•

0

MN+

M+N M + +

Figuur 4.12 Migraliematrbt
Bron: Bargeman 1986

Tussen de niveau-, generatie- en distributiecomponent en de absolute migratie
stroom (Mij) bestaat de volgende wiskundige relatie:
Mij = Pij . Gi . N
Informatie over de totale omvang van vestiging in een bepaald gebied kan worden
gebruikt voor de berekening van de attractiecomponent, namelijk door de vestiging
in een bepaalde regio (het kolomtotaal) te relateren aan de totale omvang van alle
85

migratiestromen in het systeem. De attractiecomponent vormt de tegenpool van de
generatiecomponent. Het absolute verschil tussen de generatie- en attractiecomponent levert het migratiesaldo per gebied op.
De analyse van het binnenlands migratiepatroon op gewestelijk niveau is gebaseerd
op het onderzoek van Bargeman (1986). Aan dit onderzoek ligt een soortgelijke
regionale indeling van Nederland ten grondslag als is beschreven in hoofdstuk 3.
Het enige verschil is dat de situatie in 1974 als uitgangspunt is gebruikt in plaats
van de situatie in het begin van de jaren zeventig. Door de voortschrijdende
verstedelijking levert het gebruik van dezelfde indelingscriteria een andere feitelijke
regionale indeling op (Atzema en Bargeman 1987). Het aantal stedelijke agglomeraties en het aantal stedelijke agglomeratiegemeenten zijn tussen 1971 en 1984
toegenomen en ook het gebied waarover de stadsgewesten zich uitstrekken is
uitgebreid.
De verschillen in gebiedsindeling tasten evenwel de uiteindelijke analyse-uitkomsten
niet wezenlijk aan. De gebiedsindeling van Nederland in 1984 bestaat uit 103 op
gewestelijk niveau onderscheiden gebieden. De Zuidelijke IJsselmeerpolders zijn
niet in de analyse opgenomen, omdat de benodigde migratiegegevens voor de
gehele onderzoeksperiode ontbreken. Er is een aggregatie van gebieden toegepast
om de analyse overzichtelijk te houden. De stedelijke agglomeraties zijn ingedeeld
naar bevolkingsomvang:
grote stedelijke agglomeraties (meer dan 200.000 inwoners),
middelgrote agglomeraties (100.000 - 200.000 inwoners),
kleine agglomeraties (50.000 - 100.000 inwoners).
Op soortgelijke wijze zijn de rond deze groepen van agglomeraties onderscheiden
peri-urbane gebieden samengevoegd. De extra-urbane gebieden ten slotte vormen
één groep. Het gaat dus om een indeling in zeven soorten gebieden.
Het verloop van de generatiecomponenten (figuur 4.13) geeft aan, dat tijdens de
onderzoeksperiode de kans kleiner wordt dat een binnenlandse migrant afkomstig
is uit een grote stedelijke agglomeratie. Ook middelgrote agglomeraties vertonen
een afnemende generatiekans, zij het in mindere mate dan grote stedelijke agglomeraties. In peri-urbane en extra-urbane gebieden stijgt de generatiecomponent
licht. Het vertrek uit de grote en in mindere mate uit de middelgrote agglomeraties is dus sterker teruggelopen dan het vertrek uit de andere regio's. Echter
in vergelijking met de veranderingen van de totale binnenlandse mobiliteit zijn de
veranderingen van de generatiecomponenten gering. De vervlakking van de binnenlandse migratiesaldi houdt dus voor een zeer belangrijk deel verband met de
vermindering van mobiliteit. De aandelen van de regio's in de totale omvang van
vestiging en vertrek veranderen maar weinig in verhouding tot de vermindering
van de totale mobiliteit. Ondanks de mobiliteitswijzigingen laat het binnenlandse
migratiepatroon dus een vrij stabiele ruimtelijk verdeling zien.
Weliswaar zijn er kleine fluctuaties waar te nemen in de aandelen van de afzonderlijke migratierelaties, maar de migratie naar richting behoudt in grote lijnen
dezelfde structuurkenmerken. De kans dat een migrant die één van de stedelijke
agglomeraties verlaat zich zal vestigen in het omliggende peri-urbane gebied blijft
groot. Hetzelfde geldt voor de kans dat een migrant uit het peri-urbane gebied zich
zal vestigen in de nabijgelegen stedelijke agglomeratie. De migranten die een extraurbaan gebied verlaten, vestigen zich voor een belangrijk deel in de middelgrote
agglomeraties en in de omliggende peri-urbane gebieden.
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Figuur 4.13 Verloop van de generatiecomponent op gewestelijk niveau per driejaarlijkse periode,
1970-1984
Bron: Bargeman (1986)

De belangrijkste verschuiving is dat migranten meer binnen de stedelijke agglome
raties blijven wonen. Wie toch de stedelijke agglomeratie verlaat, vestigt zich in
toenemende mate binnen de stadsgewesten. De figuur 4.14 laat zien dat in het
begin van de jaren tachtig het aandeel van de binnenlandse migratie uit de drie
typen stedelijke agglomeratie naar hun bijbehorende peri-urbane gebieden toe
neemt. Ook de oriëntatie van vertrekkende peri-urbane migranten op de nabijgelegen stedelijke agglomeraties wordt groter (niet in figuur 4.15 opgenomen).
Figuur 4.15 toont daarentegen het afnemende aandeel van de migratie uit de
stedelijke agglomeraties naar de extra-urbane gebieden in Nederland.
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Distributiecomponent van steden naar
omliggende peri-urbane gebieden
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Figuur 4.14 Migratie uit stedelijke agglomeraties naar omliggende peri-urbanc gebieden, 1970-1984
Bron: Bargeman (1986)
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Figuur 4.15 Migratie uit stedelijke agglomeraties naar cxtra-urbanc gebieden, 1970-1984
Bron: Bargeman (1986)
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Deze bevindingen onderstrepen de ruimtelijke contractie van het binnenlandse
migratiepatroon in Nederland. De migratie binnen de ruimtelijke kaders van de
stadsgewesten worden verhoudingsgewijs steeds belangrijker. De extra-urbane gebieden krijgen hierdoor een steeds meer geïsoleerde positie in het binnenlandse
migratiepatroon. Wijzigingen in regionale migratiesaldi moeten dus in hoofdzaak
worden toegeschreven aan de ruimtelijk ongelijke verdeling van de mobiliteitsvermindering. Het vertrek uit de stedelijke agglomeraties vermindert het sterkst.
In absolute zin wordt dit mede veroorzaakt omdat zeker in de grootste stedelijke
agglomeraties minder mensen wonen. Deze vermindering van het stedelijke vertrek
leidt elders (vooral in peri-urbane gebieden) tot geringere vestigingsoverschotten.
De kans dat iemand uit een stedelijke woonomgeving vertrekt neemt af, maar
diegenen die toch vertrekken oriënteren zich in grote lijnen op dezelfde gebieden.
De oorzaken van de veranderingen in het binnenlandse migratiepatroon moeten
daarom in de eerste plaats worden gezocht bij factoren die van invloed zijn op de
vermindering van het vertrek uit de stedelijke agglomeraties en niet zo zeer bij de
veranderingen in de regionale woonvoorkeuren.
4.9

Vertrek uit de stedelijke agglomeraties

Alle stedelijke agglomeraties laten een identiek verloop in vertrekcijfers zien: veel
vertrek in de eerste helft van de jaren zeventig, na 1974 een flinke afname van het
vertrek en weer geringe groei in het begin van de jaren tachtig. Er doen zich wel
verschillen voor tussen de afzonderlijke stedelijke agglomeraties wat de omvang van
het vertrek betreft. In de periode 1973-1975 varieert het gemiddelde jaarlijkse
vertrek uit de stedelijke agglomeraties tussen 3,4% (uit Maastricht) en 7,1% (uit
Groningen). In de periode 1979-1981 variëren de cijfers tussen 2,4% (uit Zaanstad)
en 5,3% (uit Utrecht). Deze verschillen worden in hoofdzaak bepaald door migratie
over korte afstand, dat wil zeggen migratie naar het omliggende peri-urbane gebied.
Er is een poging ondernomen om de verschillen in vertrekcijfers tussen de stedelijke agglomeraties met behulp van enkele structuurkenmerken te verklaren
(Lamain 1986). Deze analyse heeft echter geen duidelijke aanwijsbare factoren aan
het licht gebracht.
De in de analyse opgenomen variabelen hebben betrekking op de bevolkingssamenstelling in de stedelijke agglomeraties (het aandeel van de leeftijdsgroep 20-39
jarigen in de totale bevolking, en het aandeel van gehuwden en gescheidenen in
deze leeftijdsgroep), sociaal-economische variabelen (gemiddeld inkomen per hoofd
van de bevolking en het aandeel werklozen) en variabelen betreffende de woningmarktomstandigheden in de stedelijke agglomeraties (aantal gereed gekomen
nieuwbouwwoningen en het aantal onttrekkingen). Andere variabelen zijn omvang
van de mobiliteit binnen de stedelijke agglomeraties, bevolkingsomvang van de
stedelijke agglomeraties en ligging (naar zone op landsdeelniveau en naar type
regionale woningmarkt). De afhankelijke variabele in de analyse betreft de vertrekcijfers per stedelijke agglomeraties in de perioden 1973-1975 en 1982-1983.
Een multiple regressie-analyse met alle onafhankelijke variabelen levert in elke
periode weliswaar een hoge totale, verklaarde variantie op (86% in de eerste
periode, 81% in de tweede periode), maar dit kan moeilijk aan bepaalde variabelen
worden toegeschreven. Alleen het aandeel gehuwden in de leeftijdsgroep 20-39 jari89

gen laat in beide perioden een (op 1% betrouwbaarheidsniveau) significant verband
zien. Dit verband is evenwel negatief. Op grond van de traditionele oververtegen
woordiging van jonge gezinnen in het suburbanisatieproces ligt een positief ver
band meer voor de hand.
Om de onderlinge correlatie van de onafhankelijke variabelen na te gaan is een
principale componenten analyse uitgevoerd. Dit resulteert per periode in vijf
factoren. De multiple regressievergelijking met de vijf factoren als onafhankelijke
variabelen levert echter een geringe verklaarde variantie op. Er zijn weinig signi
ficante factoren en het statistisch verband met de omvang van het vertrek uit de
stedelijke agglomeraties is in beide perioden vaak tegengesteld.
Er zijn dus geen duidelijke aanwijzingen te vinden voor de verklaring van de
verschillen in de omvang van het vertrek uit stedelijke agglomeraties. Natuurlijk
kan dit liggen aan de keuze van de variabelen. Daarnaast is het mogelijk dat niet
zo zeer de kenmerken van de vertrekregio's, maar juist de kenmerken van de
omliggende vestigingsregio's, de mobiliteitsverschillen bepalen. Zo veronderstellen
Jobse, Kruythoff en Musterd (1990, p. 107) dat de afname van het vertrek van
gezinnen uit de vier grote steden in de Randstad verband houdt met de afgenomen
produktie van woningen in het omliggende gebied (vooral in de groeigemeenten).
Vooral gezinnen met een modaal of submodaal inkomen zijn minder in staat om
een woning in het omliggende gebied te betrekken. Ook bezitten de op geaggre
geerd niveau gemeten onafhankelijke variabelen geen voorspellende waarde voor
de verhuisbeslissing van individuele huishoudens. Elk huishouden of groep van
huishoudens verkeert in verschillende omstandigheden en kan verschillende motie
ven hebben om de stad te verlaten. Dit pleit voor een actorcentrische benadering
van het probleem.
4.10

Suburbanisatiedruk

Hoe spreiden de mensen die de stad verlaten zich over de rest van het land?
De perifere zone en de extra-urbane gebieden vormen in de loop van de onder
zoeksperiode in steeds mindere mate de vestigingsgebieden van ex-stedelingen. In
de eerste helft van de jaren zeventig neemt de spreiding van stedelingen eerst nog
toe, maar wordt daarna minder, zij het dat deze algemene ontwikkeling per regio
een verschillende intensiteit heeft.
Tabel 4.8 Spreiding van ex-stedelingen per driejaarlijkse periode, 1970-1984 (uitgedrukt in procenten)
\9Ί0-'Τ2

1973-75

1976-78

1979-'81

1982-'84

Centrumzone
Intermediaire zone
Perifere zone

40,1
28,7
31,2

39,8
28,0
32,2

39,8
27,5
32,6

43,5
26,4
30,1

46,0
26,0
28,0

Totaal

100

100

100

100

100

Peri-urbaan
Extra-urbaan

72,0
28,0

73,7
26,3

72,5
27,5

73,6
26,4

77,0
23,0

Totaal

100

100

100

100

100

Bron: CBS, Statistieken Binnenlandse Migratie (bewerkte cijfers)
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Om de regionale verschillen duidelijk te maken is de suburbanisatiedruk uitgerekend. Onder suburbanisatiedruk wordt verstaan het aantal ex-stedelingen dat zich
jaarlijks in een (niet-stedelijke) gemeente vestigt per 1.000 van de gemiddelde
bevolking van die gemeente (Van Ginkel 1979, deel II p. 115). De gemeenten kunnen zodoende onderling worden vergeleken naar de mate waarin ze te maken
hebben met de komst van stedelingen.
Tabel 4.9 Gemiddelde suburbanisatiedruk op gewestelijk niveau per driejaarlijkse periode,
1970-1975

Stadsgewestelijke zones:
- Noorden
- Twente
- Ovcrijssel-Gelderland
- Randstad-Noord
- Randstad-Zuid
- Brabant
- Zuid-Limburg
- Totaal
Extra-urbane gebieden:
- Groene Hart
- Midden-Nederland
- West-Brabant
- Noord-Nederland
- Achterhoek
- Oost-Brabant
- Midden-Limburg
- Overig Zeeland
- Totaal
Nederland
Variatie-coëfficiënt

1970-'72

1973-,75

1976-78

1979-'81

1982-'84

25
21
30
40
38
28
30
33

30
24
31
44
41
30
32
36

24
17
23
35
32
22
27
28

16
15
19
29
31
17
21
24

16
14
21
31
30
17
22
25

23
18
14
13
14
14
17
14
15

18
17
16
14
13
16
15
15
15

14
13
14
12
11
13
13
13
13

11
11
10
9
8
10
10
10
10

10
10
8
8
8
8
9
7
9

25,1
0,73

26,8
0,64

21,3
0,60

17,5
0,57

17,3
0,61

Bron: CBS, Statistieken Binnenlandse Migratie (bewerkte cijfers)

Er is een verschil in ontwikkeling tussen peri-urbane gebieden enerzijds en extraurbane gebieden anderzijds. De toename van de suburbanisatiedruk in de eerste
helft van de jaren zeventig vindt voornamelijk plaats in de peri-urbane gebieden.
De suburbanisatiedruk in de extra-urbane gebieden (als groep) wordt in die periode
maar weinig groter. Dit wijst er op dat ook de groei van de suburbanisatie in het
begin van de jaren zeventig nog vooral een kwestie is van migratie over korte
afstand.
Uit het verdere verloop van de cijfers over de suburbanisatiedruk blijkt een
faseverschil tussen de gebieden in de centrumzone en overig Nederland. In het
begin van de jaren zeventig is de groei van de suburbanisatiedruk in WestNederland al grotendeels over haar hoogtepunt heen (Van Ginkel 1979). Elders
groeit de suburbanisatiedruk nog sterk. Het Groene Hart heeft al in de periode
1973-1975 zijn koppositie verloren, terwijl de suburbanisatiedruk in die periode nog
wel toeneemt in Noord-Nederland, West-Brabant en Oost-Brabant.
Na het midden van de jaren zeventig daalt de suburbanisatiedruk in alle regio's.
Deze vermindering verloopt in de extra-urbane gebieden gelijkmatig met uitzon91

dering van West-Brabant. De hoge suburbanisatiedruk in West-Brabant (vooral in
de periode 1976-1978) is van korte duur. De stroom stedelingen afkomstig uit
vooral de Rotterdamse agglomeratie neemt na 1978 snel af. Enerzijds door de
sterke vermindering van het vertrek uit de Rotterdamse agglomeratie en anderzijds
door de relatief sterkere binding aan het peri-urbane gebied van de Zuidvleugel.
Ook binnen de Randstad zijn regionale verschillen te noteren in de ontwikkeling
van de suburbanisatie. De vermindering van de suburbanisatiedruk in de Zuidvleugel is geringer dan in de Noordvleugel. Dit komt omdat de Zuidelijke IJsselmeerpolders buiten de analyse zijn gelaten. In de loop van de jaren zeventig trekken de
Zuidelijke IJsselmeerpolders in toenemende mate vooral ex-Amsterdammers aan,
zodat verwacht mag worden dat in werkelijkheid de vermindering van de suburbanisatiedruk in de Noordvleugel geringer is geweest.
Op het niveau van de afzonderlijke gemeenten valt op dat de verschillen in suburbanisatiedruk tussen de gemeenten in de loop van de tijd geringer worden, met
uitzondering van de periode 1982-1984. De variatiecoëfficiënt van de gemeentelijke
suburbanisatiedruk bedraagt per driejaarlijkse subperioden respectievelijk 0,73,0,64,
0,60, 0,57 en 0,61. De vermindering van de variatiecoëfficiënten houdt verband met
het feit dat aanvankelijk in de jaren zeventig steeds meer gemeenten in het suburbanisatieproces worden opgenomen, zodat de verschillen in suburbanisatiedruk
tussen de gemeenten kleiner worden. Vandaar ook dat bijvoorbeeld de gemiddelde
suburbanisatiedruk in de periode 1973-1975 minder sterk stijgt dan op grond van
de toename van het vertrek uit de steden kan worden verwacht (zie tabel 4.9).
Ook na 1974, in een periode van een verminderd vertrek uit de steden, neemt de
variatie van de suburbanisatiedruk per gemeente af. Dit houdt verband met de
omgekeerde ontwikkeling, namelijk omdat dan het aantal gemeenten met een lage
suburbanisatiedruk snel groter wordt. In de laatste subperiode heeft rond 50% van
de gemeenten een suburbanisatiedruk van minder dan 10.
De toename van de variatiecoëfficiënt van de gemeentelijke suburbanisatiedruk in
de periode 1982-1984 is het gevolg van de concentratie van suburbanisatie in de
zogeheten groeikernen of groeigemeenten. Doordat enkele gemeenten relatief veel
suburbanisanten aan zich weten te binden en andere gemeenten verstoken blijven
van de komst van suburbanisanten, worden de verschillen in de suburbanisatiedruk
tussen de gemeenten groter.
De geografische gevolgen van deze ontwikkelingen zijn terug te vinden in de
figuren 4.16 tot en met 4.19. Zo komt het faseverschil in de ontwikkeling van de
suburbanisatie tussen West-Nederland en overig Nederland tot uitdrukking in het
feit dat in de periode 1973-1975 duidelijke 'kransen' ontstaan van gemeenten met
een hoge suburbanisatiedruk rond stedelijke agglomeraties buiten de Randstad,
terwijl het aantal gemeenten met een hoge suburbanisatiedruk in de Randstad dan
al minder wordt. Verder komt duidelijk naar voren dat aan het eind van de jaren
zeventig de meeste Nederlandse gemeenten een lage suburbanisatiedruk kennen.
In het kaartbeeld over de periode 1982-1984 herkent men met enig goede wil de
volgende gemeenten met hoge suburbanisatiedruk: Purmerend, Hoorn, Capelle a/d
IJssel, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Zoetermeer, Leusden, Beuningen en Duiven. De
meeste van deze gemeenten hebben in het nationale of provinciale ruimtelijke
ordeningsbeleid een opvangtaak bij het voorkomen van een verdere spreiding van
de verstedelijking.
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Figuur 4.16 Suburbanisatiedruk per gemeente, 1970-1972
Bron: CBS (bewerkte cijfers)
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Aan de hand van de suburbanisatiedruk is naar één kant van het urbaan-rurale
migratiepatroon gekeken, namelijk de trek uit de stedelijke agglomeraties naar de
overige gemeenten in Nederland. Daarnaast kan het vertrek uit de overige gemeenten naar de stedelijke agglomeraties in beschouwing worden genomen.
De gemeenten die niet behoren tot de stedelijke agglomeraties kunnen op grond
van hun migratierelatie met de stedelijke agglomeraties ingedeeld worden in twee
groepen, namelijk gemeenten met een vertrekoverschot ten opzichte van de stedelijke agglomeraties en gemeenten met een vestigingsoverschot ten opzichte van de
stedelijke agglomeraties. Deze laatste groep van gemeenten kan vervolgens nader
worden ingedeeld op basis van de verhouding tussen de natuurlijke aanwas en het
saldo van de migratie ten opzichte van de stedelijke agglomeraties. Dit levert drie
typen gemeenten op:
a. Vertrekgemeenten: gemeenten met een vertrekoverschot ten opzichte van de
stedelijke agglomeraties.
b. Vestigingsgemeenten: gemeenten met een vestigingsoverschot ten opzichte van
de stedelijke agglomeraties met een omvang die geringer is dan de natuurlijke
aanwas van die gemeenten.
с Snel groeiende gemeenten: gemeenten met een vestigingsoverschot ten opzichte
van de stedelijke agglomeraties met een omvang die groter is dan de natuurlijke
aanwas van die gemeenten.
Deze indeling wijkt op twee punten af van indelingen die voor de periode 19541958 door Steigenga (1961b) en voor de periode 1960-1969 door Van Ginkel (1979)
zijn gepresenteerd. Beide auteurs werken met de totale migratiesaldi per gemeente.
Daarop is een verbijzondering toegepast, namelijk de migratiesaldi ten opzichte van
de stedelijke agglomeraties. Het tweede verschil met beide auteurs is dat zij een
nader onderscheid maken tussen de verhouding van de omvang van het vertrek
overschot en de natuurlijke aanwas, terwijl in deze studie een onderscheid wordt
gemaakt op grond van het vestigingsoverschot.
Tabel 4.10 Aantal vertrek-, vcstigings- en snel groeiende gemeenten per driejaarlijkse periode, Í9X>
1984*
19Ί0-Ί2

1973-75

1976-'78

1979-'81

1982-*84

Vertrekgemeenten
Vestigingsgemeenten
Snel groeiende gemeenten

73
404
200

46
357
274

118
375
184

210
364
103

384
215
78

Totaal**

677

677

677

677

677

Bron: CBS, Statistieken Binnenlandse Migratie (bewerkte cijfers)
* Op basis van de gemeentelijke indeling op 1-1-1985
** Exclusief de gemeenten in de Zuidelijke IJsselmccrpolders

Het aantal snel groeiende gemeenten en vestigingsgemeenten wordt in de loop van
de onderzoeksperiode sterk minder, terwijl het aantal vertrekgemeenten groeit. In
de laatste subperiode kan meer dan de helft van de gemeenten (57%) tot de
categorie vertrekgemeenten worden gerekend.
De figuren 4.20 en 4.21 brengen nogmaals het faseverschil in gespreide verstede
lijking tussen de centrumzone en de overige delen van Nederland tot uitdrukking.
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Figuur 4.20 Binnenlands migratiesaldo ten opzichte van stedelijke agglomeraties, 1973-1975
Bron: CBS (bewerkte cijfers)
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Figuur 4.21 Binnenlands migratiesaldo ten opzichte van stedelijke agglomeraties, 1982-1984
Bron: CBS (bewerkte cijfers)
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In de centrumzone wordt het aantal snel groeiende gemeenten in de eerste helft
van de jaren zeventig nauwelijks groter. Rond de stedelijke agglomeraties buiten
de Randstad bevinden zich in de periode 1973-75 juist veel gemeenten met een vestigingsoverschot ten opzichte van stedelijke agglomeraties. In de loop van de jaren
zeventig neemt het aantal snel groeiende gemeenten in vooral overig Nederland af
door het gecombineerde effect van een verminderde suburbanisatie uit de
middelgrote stedelijke agglomeraties buiten de Randstad en de vermindering van
de migratie over lange afstand uit de Randstedelijke agglomeraties.
In de laatste subperiode bestaat de groep snel groeiende gemeenten slechts uit een
beperkt aantal gemeenten dat in de directe nabijheid van enkele stedelijke agglomeraties ligt. Vertrekgemeenten komen evenals in de jaren vijftig weer vooral
voor in de perifere zone. In de centrumzone komen veel minder vaak vertrekgemeenten voor, de meeste nog ín het zuidelijke deel van het Groene Hart.
De ontwikkeling van het urbaan-rurale migratiepatroon tijdens de onderzoeksperiode roept het beeld op van een terugtrekkende vloedgolf van stedelijke migranten.
Het wordt eb in het demografische verstedelijkingslandschap in Nederland. Veel
plaatsen langs de gemeentelijke vloedlijn komen droog te staan. Kleinere golven
slagen er nog in incidentele plaatsen nat te houden.
4.11

Binnenlandse migratie in stadsgewesten

Van Ginkel (1979) schetst drie mogelijke ontwikkelingen voor het suburbanisatiepatroon in de jaren tachtig:
1. Toenemende indirecte suburbanisatie.
Via de 'omgekeerde getrapte migratie' vanuit de groeikernen treedt een nieuwe
suburbanisatiegolf op. Deze vorm van toenemende suburbanisatie staat los van de
migratierelatie tussen centrale steden c.q. stedelijke agglomeraties en de suburbane
gemeenten.
2. Secundaire suburbanisatie.
Door de toenemende woningvraag in de suburbane gemeenten zelf (van vooral
jonge starters op de woningmarkt) zal de woningbehoefte aldaar toenemen. Aan
deze vorm van toenemende suburbanisatie komt geen groei van de intergemeentelijke migratie te pas.
3. Retourmigratie van vroegere suburbanisanten.
Dit veronderstelt migratie van vroegere suburbanisanten, of van hun kinderen,
vanuit de suburbane gemeenten naar de centrale stad c.q. stedelijke agglomeratie.
De retourmigratie komt tot uiting door een verhoogd vertrek vanuit suburbane
gemeenten naar stedelijke centra.
Nagegaan is in hoeverre deze ontwikkelingen aan de hand van migratiecijfers
kunnen worden getraceerd. Aangezien de tweede mogelijkheid geen direct verband
houdt met migratie, wordt deze mogelijkheid slechts zijdelings besproken. Ook de
derde mogelijkheid kan maar ten dele worden getoetst, aangezien het niet bekend
is of het bij de migratie uit de suburbane gemeenten gaat om ex-suburbanisanten.
De aandacht is in eerste instantie gericht op de suburbanisatiestromen in de laatste
twee subperioden, waarbij de perioden 1973-75 en 1976-78 als referentiepunten
worden gebruikt. Wederom is gebruik gemaakt van een beschrijving van het migratiepatroon aan de hand van de generatie- en distributiecomponent. Het stadsgewes100

telijke 'migratiesysteem' bestaat daarbij uit drie elementen, namelijk stedelijke
agglomeratie, groeigemeenten en overige suburbane gemeenten. Groeigemeenten
zijn in dit geval niet uitsluitend die gemeenten die in het overheidsbeleid als
groeikern zijn aangewezen. In plaats van een beleidscriterium is een kwantitatief
criterium gebruikt. Groeigemeenten zijn gemeenten die in de jaren zeventig een
grote suburbanisatiedruk hebben gekend (twee keer de waarde van de standaarddeviatie boven de gemiddelde suburbanisatiedruk van alle peri-urbane gemeenten
per stadsgewest). Incidenteel is een correctie toegepast op grond van de totale
omvang van de suburbanisatiestroom. Enkele gemeenten met een hoge suburbanisatiedruk, maar een qua omvang kleine suburbanisatiestroom zijn van de lijst van
groeigemeenten afgevoerd, terwijl andere gemeenten vanwege de grote omvang van
het aantal gevestigde suburbanisanten juist zijn toegevoegd. Deze werkwijze leidt
ertoe dat niet alle stadsgewesten een groeigemeente binnen hun grenzen hebben.
De analyse is alleen voor de stadsgewesten met een groeigemeente uitgevoerd.
Tabel 4.11 Migratie uit stedelijke agglomeraties en peri-urbane gebieden naar richting, 1970-1984
(in %)
1970-72

1973-75

1976-78

1979-'81

Migratie uit stedelijke
agglomeraties naar:
- naburige peri-urbaan gebied
- overig Nederland

26,3
73,7

Totaal

30,1
69,9

30,1
70,0

32,3
67,7

34,3
65,7

100

100

100

100

100

Migratie uit peri-urbane gebieden naar:
- naburige stedelijke agglomeratie
24,8
- naburige overige peri-urbane gem.
27,8
- overig Nederland
47,4

26,2
30,0
43,8

25,2
28,5
46,3

29,4
29,4
41,2

34,9
33,5
31,5

Totaal

100

100

100

100

100

1982-'&4

Bron: CBS, Statistieken Binnenlandse Migratie (bewerkte cijfers)

Een ontwikkeling naar toenemende indirecte suburbanisatie veronderstelt:
toename van de generatiecomponent van de groeigemeenten;
gelijkblijvende of versterkte oriëntatie vanuit de groeigemeenten naar de
overige suburbane gemeenten.
De ontwikkeling van toenemende retourmigratie is uitgesplitst in twee delen:
retourmigratie uit de groeigemeenten = de generatiecomponent van de groeigemeenten neemt toe evenals de oriëntatie vanuit de groeigemeenten naar de
stedelijk agglomeraties;
retourmigratie uit de overige suburbane gemeenten = de generatiecomponent
van de groep overige peri-urbane gemeenten neemt toe evenals de oriëntatie
vanuit deze groep gemeenten naar de stedelijk agglomeraties.
Het algemene beeld is een dalende lijn van de generatiecomponent voor de stedelijke agglomeraties, een gelijkblijvende lijn voor de overige peri-urbane gemeenten
en een stijgende lijn voor de groeigemeenten. De generatiecomponent, die de kans
weergeeft dat iemand verhuist uit een van de delen van het stadsgewest, wordt
natuurlijk beïnvloed door de veranderingen in bevolkingsomvang. Dat de generatie-
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component van de stedelijke agglomeraties afneemt en die van de groeikernen
toeneemt, is dus op zichzelf niet verwonderlijk. De promillages van de vertrekstromen (binnen de stadsgewesten) vertonen echter hetzelfde verloop, zodat ook
los van de veranderingen in bevolkingsomvang het vertrek uit de stedelijke agglomeraties is afgenomen en van de groeigemeenten is toegenomen. Aan de eerste
voorwaarde voor een patroon volgens de indirecte suburbanisatie wordt dus in de
meeste stadsgewesten voldaan. Dit geldt niet voor de tweede voorwaarde voor een
toenemende indirecte suburbanisatie. De oriëntatie vanuit de groeigemeenten naar
de overige peri-urbane gemeenten neemt namelijk af (zie tabel 4.13).
Tabel 4.12 Generatiecomponent van de stedelijke agglomeraties, groeigemeenten en overige periurbane gemeenten per driejaarlijkse periode, 1970-1984 (exclusief stadsgewesten zonder
groeigemeenten)

1970
1973
1976
1979
1982

-

1972
1975
1978
1981
1984

Stedelijke
agglomeraties

Groeigemeenten

Overige periurbane gemeenten

53,6
53,8
50,2
51,3
47,5

10,1
11,1
12,1
124
15,6

36,2
35,1
37,7
36,2
37,5

Bron: CBS, Statistieken Binnenlandse Migratie (bewerkte cijfers)

Tabel 4.13 Verdeling van de migratie tussen de stedelijke agglomeraties, groeigemeenten en overige
peri-urbane gemccnlen binnen hetzelfde stadsgewest per driejaarlijkse periode, 1970-1984
(in %)
Van

Naar

Stedelijke agglomeraties

1970-'72
1973-'75
1976-78
1979-·81
1982-'84
1970-,72
1973-·75
1976-78
1979-'81
1982-·84
1970-72
1973-75
1976-78
1979-,81

Groeigemeenten

Overige pcri-urbane
gemeenten

mz-'M

Stedelijke
agglomeraties

.
47,1
47,8
48,8
Я4
56,0
41,5
40,7
40,5
43,7
43,8

Groei
gemeenten

Overige periurbane gem.

30,4
36,2
38,8
42,4
44,4
8,4
9,6
10,9
9,5
9,9
9,4
11,3
12,6
13,0
13,8

69,6
63,8
61,2
57,6
55,6
44,5
42,5
40,3
36,2
34,1
49,1
48,1
47,0
43,4
42,4

Bron: CBS, Statistieken Binnenlandse Migratie (bewerkte cijfers)

De verhoging van de vertrekkans uit de groeigemeenten gaat wel gepaard met een
sterkere oriëntatie op de stedelijke agglomeratie (vooral in de periode 1982-1984).
Er is dus eerder sprake van een toenemende retourmigratie uit de groeigemeenten
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naar de stedelijke agglomeraties dan van een toenemende indirecte suburbanisatie.
De generatiecomponent van de overige peri-urbane gemeenten blijft, zoals gezegd,
in de laatste twee subperioden nagenoeg gelijk aan die uit de twee voorgaande
subperioden. Evenals in de groeigemeenten neemt ook vanuit de overige periurbane gemeenten de oriëntatie op de stedelijke agglomeraties toe. De relatieve
omvang van het vertrek uit de overige peri-urbane gemeenten blijft gelijk, maar de
oriëntatie op de stedelijke agglomeraties neemt toe.
Terugkerend naar de driedeling van Van Ginkel houdt het voorgaande het volgende in. Van een toenemende suburbanisatie naar de overige peri-urbane gemeenten
is geen sprake. Niet alleen de directe suburbanisatiedruk is minder geworden, maar
ook de indirecte suburbanisatiedruk (via de groeigemeenten). Wel kan een tendens
van een groeiende retourmigratie naar de stedelijke agglomeraties worden onderkend. Het is echter zeer twijfelachtig of het hier ook feitelijk om retourmigranten
gaat (in de zin van spijtoptanten die eerst naar het suburbane gebied zijn verhuisd
en weer terug gaan naar de stedelijke agglomeraties). Uit onderzoek naar de leeftijdspecifieke migratiecijfers blijkt dat de groeiende vertrekoverschotten van veel
peri-urbane gebieden gedragen worden door het vertrek van mensen uit de leeftijdsgroep van de 15-24 jarigen (Bargeman 1987). Voor een deel gaat het hierbij
om destijds met hun suburbaniserende ouders meeverhuisde of inmiddels geboren
kinderen van gesuburbaniseerde ouders. Voor een ander deel gaat het om autochtone jongeren uit de peri-urbane gemeenten. Deze groepen zijn de afgelopen jaren
als zelfstandige jongeren op de woning- en arbeidsmarkt gekomen. Naast dat dit
waarschijnlijk een ontwikkeling in de richting van het secundaire suburbanisatiepatroon teweeg heeft gebracht (een deel van deze jongeren betrekt een woning in
het suburbane gebied) verlaat een deel van deze jongeren hetzij vrijwillig (vanwege
werkmotieven of het volgen van vervolgonderwijs) dan wel gedwongen (omdat onvoldoende geschikte woningen beschikbaar zijn) het suburbane gebied. Daarmee
lijken de veranderingen in het stadsgewestelijke migratiepatroon sterker bepaald
te worden door de ruimtelijke verschillen in demografische structuur dan door een
bepaalde waardering van de verschillen in woonmilieu.
4.12

Samenvatting

De bevolking in Nederland heeft zich tijdens de periode 1970-1985 verder over het
land verspreid, maar de mate van bevolkingsspreiding neemt in de loop van de
jaren zeventig en tachtig af.
Een gespreid verstedelijkingspatroon, in extensie, veronderstelt een negatief
verband tussen bevolkingsomvang en bevolkingsgroei. De grootste steden c.q.
stedelijke agglomeraties moeten dan de meeste bevolkingsteruggang vertonen,
terwijl de kleinste gemeenten de sterkste bevolkingsgroei vertonen. In Nederland
is het eerste wel het geval, maar het tweede niet. De statistische correlatie tussen
bevolkingsomvang en bevolkingsgroei blijkt over de periode 1970-1985 uiterst
gering. Dit komt omdat binnen de peri-urbane en extra-urbane gebieden bevolkingsconcentratie in plaats van bevolkingsdeconcentratie optreedt. Dat er ook
binnen deze regio's een zwak statistisch verband bestaat tussen bevolkingsomvang
(in 1970) en bevolkingsgroei (in de periode 1970-1985) heeft te maken met het feit
dat sommige in 1970 nog kleine gemeenten een opvangtaak voor bevolkingsgroei
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hebben gekregen. De veranderingen in het bevolkingsspreidingspatroon kunnen
worden samengevat met de term 'gebundelde deconcentratie'.
Het proces van bevolkingsdeconcentratie heeft in Nederland aan het eind van de
jaren zeventig een ruimtelijke limiet bereikt. Het groeiverschil tussen de stadsgewesten enerzijds en de extra-urbane gebieden anderzijds is in het midden van de
jaren tachtig verdwenen, vooral door de vermindering van het bevolkingsverhes van
de grootste stedelijke agglomeraties. De grote vertrekoverschotten van de stedelijke
agglomeraties in de beginjaren zeventig zijn gereduceerd door de vermindering van
de migratie uit de steden. De migratie uit de steden neemt vooral na 1974 af,
hetgeen tot een vermindering van de suburbanisatiedruk op de overige gemeenten
in Nederland leidt. Geografisch drukt deze vermindering van het vertrek uit de
steden zich uit in een ruimtelijke contractie van het binnenlandse migratiepatroon.
De binnenlandse migratiesaldi van veel gemeenten slaan om van vestigingsoverschotten naar vertrekoverschotten. In de periode 1982-1984 heeft maar liefst 56%
van de niet tot de stedelijke agglomeraties behorende gemeenten een vertrekoverschot ten opzichte van het stedelijke gebied.
De vervlakking van de binnenlandse migratiesaldi en het omslaan van de migratiesaldi hangen samen met de vermindering van de binnenlandse mobiliteit. Sinds
1974 neemt de intergemeentelijke mobiliteit in Nederland af en bereikt in 1979 een
dieptepunt. Na 1979 neemt de mobiliteit over korte afstand weer toe, vooral binnen
de gemeenten. De vermindering van het vertrek uit de steden wordt voor een deel
gecompenseerd door een verhoogde mobiliteit binnen de steden. Daarnaast weten
omliggende peri-urbane gebieden van de steden in de loop van de onderzoeksperiode een steeds groter deel van de stedelijke vertrekkers aan zich te binden. Het
merendeel van hen vestigt zich in groeigemeenten. Tegelijkertijd richt zich een
groeiend aantal vertrekkers uit de groeigemeenten op de stedelijke agglomeraties.
Binnen stadsgewesten wordt het migratiepatroon steeds meer gedomineerd door de
wederzijdse migratierelatie tussen de stedelijke agglomeraties en de groeikernen.
De echte suburbane gemeenten krijgen daardoor een steeds meer geïsoleerde positie in het migratiepatroon.
Onderzoek naar recente veranderingen in het spreidingspatroon van de bevolking
in Nederland dient zich vooral te richten op de oorzaken van de vermindering van
het vertrek uit de steden. De oorzaken van dit verminderde vertrek moeten worden
gezocht in de vermindering van de verhuisgeneigdheid van mensen, in de verkorting
van de gemiddelde verhuisafstand en in de eventuele grotere voorkeur voor de stad
als woonmilieu. Woningmarktomstandigheden in zowel steden als suburbane gebieden kunnen hierbij een rol spelen. In dit verband zijn ook de groeigemeenten van
belang. Is de toenemende oriëntatie op groeikernen ten opzichte van de overige
peri-urbane gemeenten gebaseerd op het feit dat in deze groeikernen het woonmilieu is verbeterd cq. beter wordt ingeschat, of liggen de geringere mogelijkheden om een woning in de overige peri-urbane gemeenten te betrekken hieraan ten
grondslag?
Deze, en andere, vragen staan centraal in de case study in Midden-Brabant. In
deze case study worden de veronderstellingen uit hoofdstuk 1 onderzocht. Voordat
de resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd, wordt in deel III aandacht
besteed aan enkele theoretische aspecten rond de relatie tussen maatschappelijke
ontwikkelingen en het spreidingspatroon van de bevolking.
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DEEL HI
THEORETISCH KADER

5

MAATSCHAPPIJ, WONINGMARKT EN SUBURBANISATIE

5.1

Inleiding

De beslissing van huishoudens om al dan niet vanuit een stedelijk centrum naar
een suburbane gemeente te verhuizen wordt beïnvloed door verschillende maatschappelijke factoren (zie paragraaf 1.3). In dit hoofdstuk worden enkele theoretische aspecten rond de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen en
het lokatiekeuzegedrag van huishoudens toegelicht. Uitgangspunt is de opmerking
van Short (1977, p. 442) dat "behavioral aspects of residential mobility are more
realistically explained as a form of adaptive behavior to the system of housing
supply and allocation, which is of course, dependent on the structure of the wider
society."
In eerste instantie wordt ingegaan op de relatie tussen maatschappelijke structuren
en individueel gedrag in meer theoretische zin (paragraaf 5.2). Om te komen tot
een voor empirisch-geografisch onderzoek toepasbare conceptualisering worden in
paragraaf 5.3 maatschappelijk-contextuele en ruimtelijk-situationele aspecten van
deze relatie onderscheiden. Dit is weliswaar een in theoretische zin kunstmatige
scheiding, maar het biedt het voordeel dat de factoren die van invloed zijn op het
lokatiekeuzegedrag van huishoudens, beter benoembaar zijn. Voor de actor vormen
maatschappelijke context en ruimtelijke situatie een onlosmakelijke eenheid.
In paragraaf 5.5 worden de macro- en microbenadering van het verhuisproces nader
uitgewerkt in conceptuele schema's. Deze schema's vormen de leidraad voor de
empirische analyses die in de hoofdstukken 7, 8 en 9 zullen worden gepresenteerd.
5.2

Handelingstheorieën

Bij de verklaring van het lokatiekeuzegedrag van actoren moet rekening worden
gehouden met maatschappelijke en ruimtelijke omstandigheden die invloed uitoefenen op het uiteindelijke gedrag van individuen. De keuzevrijheid van de actor
is per definitie beperkt. Tussen droom en daad staan inderdaad wetten en
praktische bezwaren. In de sociale wetenschappen wordt dit vraagstuk aangeduid
met de 'agency-structure'-relatie. Deze relatie kan op verschillende wetenschapsfilosofische wijzen worden benaderd. Lange tijd is daarbij een tweedeling
gehanteerd tussen een structuralistische visie en een voluntaristische benaderingswijze. Een onderscheid dat in de geschiedenis van de sociale wetenschappen
teruggaat tot bekende namen als Durkheim en Marx enerzijds en Weber anderzijds
(De Pater 1984, p. 296). De structuralistische benaderingswijze richt zich op
maatschappelijke basisstructuren die het menselijk handelen mogelijk en noodzakelijk maken; structuren die via theoretische veronderstellingen in verband kunnen
worden gebracht met feitelijk waarneembare verschijnselen. De meer positivistisch
ingestelde wetenschappers vertrekken vanuit een ander wereldbeeld waarin de individuele daad, de individuele wil, de hoeksteen is van de verklaring van
maatschappelijke ontwikkelingen.
De tweedeling tussen de structuralistische en (neo)positivistische benaderingswijze
is in de loop van de jaren zestig en zeventig minder scherp geworden. Theoretici
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als Giddens, Bhaskar en Bourdieu proberen entiteiten als maatschappij en individu
met elkaar te verbinden. Kerngedachte van deze theoretici is "dat de maatschappij
(of haar structuur) zowel het medium is waarbinnen individueel gedrag tot stand
komt als de uitkomst van individueel handelen. Daarbij legt de maatschappij (of
haar structuur) niet alleen beperkingen ('constraining') op aan het handelen van de
mensen, maar maakt dat handelen ook mogelijk ('enabling'). Het individu is geen
pion of marionet, voortbewogen door regels waarop het zijn greep al lang heeft
verloren, maar een vaardige actor met een begrensde vrijheid en een eigen verantwoordelijkheid. De handelingsvrijheid wordt ingedamd door 'constraints' wier
werking wel of niet beseft wordt, en door onvoorziene of onbedoelde consequenties
van eerder handelen" (De Pater 1984, p. 257).
Maatschappij en individu staan in een dynamische wisselwerking tot elkaar. In dit
verband worden twee stromingen genoemd, namelijk de 'dialectische reproduktie'
en de 'structuratie' (Gregory 1981). Het verschil tussen beide benaderingen is
subtiel en niet wezenlijk. In de benadering van de dialectische reproduktie staan
maatschappij en individu in een wederkerige relatie tot elkaar (society forms the
individuals who create society', Gregory 1981). Giddens' structuratietheorie gaat
ervan uit dat maatschappij en individu in eikaars verlengde liggen opgeslagen. In
plaats van dualisme tussen object (maatschappij in institutionele zin) en subject
(denkende mens) is er sprake van structurele dualiteit ('social systems are both the
medium and the outcome of the practices that constitute them', Gregory 1981). In
verband met de nauwe verwantschap van beide benaderingen, blijft de bespreking
van de theoretische uitgangspunten beperkt tot Giddens' structuratietheorie.
5.2.1

Giddens' structuratietheorie

De kritiek van Giddens op de structuralistische benaderingswijze is dat te weinig
onderkend wordt dat mensen zich gedragen als 'knowledgeable and competent
agents'. Giddens zet zich ook af tegen de fenomenologie door erop te wijzen dat
mensen kundige wezens zijn die kennis hebben van hun sociale werkelijkheid. Niet
het onbewuste maar het praktisch bewustzijn (gekende informatie die de actor
(nog) niet onder woorden kan brengen) en het discursieve bewustzijn (de te
verwoorden kennis waarmee handelingen kunnen worden verantwoord) bepalen het
uiteindelijke menselijke gedrag. Omdat elke actor op z'n minst een discursief bewustzijn heeft, en dus kan afwegen en anticiperen, is elke actor zich bewust van
de limieten van zijn of haar intenties. Het bij de actor aanwezige inzicht in de
sociale werkelijkheid impliceert dat ook de structurele randvoorwaarden bekend
zijn. Gelijktijdig gebruikt de actor deze kennis om de structurele beperkingen zo
mogelijk te overwinnen.
Het menselijk handelen zelf vindt plaats in zogenaamde sociale praktijken, dat wil
zeggen geïntegreerde gehelen van tijd-ruimtelijk gesitueerde reguliere activiteiten
van actoren (Spaargaaren et al. 1986). De in tijd en ruimte begrensde sociale praktijken (Giddens spreekt van sociale systemen) hebben een structuur in de vorm
van regels en hulpbronnen. Tor Giddens, society consists of a 'regionahzation' of
resources in particular locales which interest with a mosaic of human contexts to
construct every day social reality' (Moos en Dear 1986, p. 238).
Cruciaal in Giddens' gedachtengang is dat structuren een dualiteit bezitten waar108

door het mogelijk is een verbinding te leggen tussen 'the production of social
interaction, as always and everywhere a contingent accomplishment of knowledgeable social actors, to the reproduction of social systems across time-space' (Giddens
1981, p. 27).
De term structuratie heeft betrekking op de vorming van maatschappelijke interactie waarbij individuen gebruik maken van 'virtuele ordes'. Dit zijn:
De zingevingsorde, dat wil zeggen het door middel van interpretatieregels
kunnen communiceren en daarmee zin geven aan interactie.
De heerschappij-orde, dat wil zeggen het op basis van de ongelijke verdeling
van hulpbronnen uitoefenen van macht waardoor bepaalde interactie wordt
toegestaan.
De legitieme-orde, dat wil zeggen het met hulp van normatieve regels sanctioneren van gedrag waardoor bepaalde interactie wordt gelegitimeerd.
Het dualiteitsbegrip van structuur impliceert dat actoren door het gebruik van
interpretatieregels, macht en normatieve regels de zingevingsorde, de heerschappijorde respectievelijk de legitieme-orde reproduceren. Hetgeen de reproduktie van
het sociale systeem oplevert. De vraag of deze reproduktie het gevolg is van
individueel handelen dan wel van de bestaande maatschappelijke structuur wordt,
gezien de dualiteit van het structuurbegrip dat Giddens hanteert, daardoor
irrelevant.
In verschillende recente geografische publikaties worden de theoretische inzichten
van Giddens als een zinvolle ingang beschouwd. De belangrijkste reden voor dit
enthousiasme is dat Giddens' theorie de mogelijkheid biedt voor een integrale
benadering van stedelijke verschijnselen. 'More and more authors are calling for
an approach that avoids the extremes of structural determinism on the one hand,
and simple voluntarism (in which society is the outcome of intentional actions of
individuals) on the other' (Basset en Short 1989, p. 192).
Ottens (1988, p. 57) pleit in dit verband voor een integrale stadsgeografie die
gebruik maakt van de conceptuele meta-theoretische benadering van Giddens.
Ottens ziet deze benadering overigens meer als een nieuwe beschouwingswijze dan
als een nieuwe theorie over de stedelijke samenleving. Hooimeijer en Linde (1988,
p. 17) wijzen erop dat Giddens' structuratietheorie geen theorie in traditionele zin
is (er kunnen geen toetsbare hypothesen aan worden ontleend), maar meer moet
worden opgevat als een 'interpretatief schema' (Giddens 1984).
Het belangrijkste element daarbij is het uitgangspunt van dualiteit van structuur.
Deze dualiteit van structuur verbindt het sociale systeem met de handelingen van
actoren. "The structural properties are implicated in the social system through institutions and agent interaction via the structures that are universal to agent
interaction, structure in this model reflects the medium and outcome of interaction
by being posited as an infrastructure in relation to both the social system and
agency. . . . Rather the structure acts as the mediating device which provides the
rules characterize the social system and thereby enables various forms of actions;
and in performing these acts, agents reproduce these structures and the social
system" (Moos en Dear 1986, p. 240).
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5.22

Structuratie en verhuisprocessen

Volgens Hooimeijer en Linde (1988, pp. 20-21) leveren de gedachten van Giddens
een drietal voordelen op bij de conceptualisering van verhuisprocessen. In de eerste
plaats wordt duidelijk dat het handelen van actoren een afgeleide is van hun positie
in de genoemde drie virtuele ordes. Naast koopkracht spelen dus ook andere aspecten een rol, bijvoorbeeld de demografische samenstelling van het huishouden of het
werkadres van de kostwinner met betrekking tot het woningtoewijzingsbeleid. Een
tweede voordeel is het inzicht dat het doelgericht handelen van actoren (bijvoorbeeld het betrekken van een andere woning) ook onbedoelde effecten heeft (het
achterlaten van de huidige woning). Deze onbedoelde effecten zijn van belang voor
de mogelijkheden of beperkingen van andere huishoudens op de woningmarkt. Een
derde voordeel is dat de nadruk wordt gelegd op de dynamiek van de sociale
werkelijkheid. Evenwichtsituaties op de woningmarkt zijn altijd van korte duur en
het aanpassingsgedrag van huishoudens aan de woningmarktomstandigheden (waaronder verhuizen) zal in de loop van de tijd een andere inhoud krijgen.
Het is echter de vraag of deze conceptuele voordelen een voldoende rechtvaardiging zijn voor het gebruik van het theorema van Giddens. Deze voordelen
kunnen ook met meer gangbare theoretische ingangen worden bereikt. Recent
heeft Blaas (1989) de pretenties van de structuratietheorie aan een kritische
beschouwing onderworpen. Zo twijfelt Blaas allereerst aan de interne consistentie
van de structuratietheorie. Betwijfeld moet worden of de structuratietheorie wel zo
contextueel is als wordt beweerd. Giddens' beschouwingen zijn vooral van ontologische aard. Hij is vooral geïnteresseerd in wat (sociale) wetenschap is en niet wat
wetenschap kan. De structuratietheorie leidt niet tot een analyseschema waarmee
men de in tijd en ruimte gesitueerde verschijnselen kan verklaren. Het geeft in
abstracto de mechanismen waarmee deze verschijnselen tot stand komen, maar niet
de condities waaronder de verschijnselen optreden. Het voordeel van de beschouwingswijze (het 'interpretatief schema') kan dus ook als een nadeel worden gezien.
Daarnaast hebben diverse auteurs van geografische huize (Blaas noemt Gregson,
Carlstein, Thrift en Pred) gewezen op de overaccentuering van het creatieve
vermogen van de denkende mens in de structuratietheorie. De fysiek-ruimtelijke
en tijdgebonden onmogelijkheden van gedrag worden in de structuratietheorie niet
genoeg uitgewerkt. Naast de dualiteit van menselijke praktijken en maatschappelijke structuren bestaat er ook een dualiteit tussen fysiek-materiële ruimtelijke
structuren enerzijds en menselijke praktijken anderzijds (Pred 1986 geciteerd door
Blaas 1989, p. 20). Een ander punt is de bruikbaarheid van de structuratietheorie
voor empirisch geografisch onderzoek. Giddens zelf stelt dat de structuratietheorie
geen specifieke eisen stelt aan empirisch onderzoek, waarmee andermaal het ontologische karakter van Giddens' benaderingswijze wordt benadrukt. De verschillende
pogingen om de structuratietheorie toe te passen in empirisch onderzoek hebben
tot nu toe geen bevredigend resultaat opgeleverd. In ieder geval is gebleken dat de
dualiteitsgedachte moeilijk, zo niet onmogelijk, empirisch is te onderbouwen. Blaas
(1989, p. 23) vermoedt dan ook dat de dualiteitsthese onmogelijke eisen stelt aan
databestanden.
De belangrijkste bijdrage van de recente theoretische aanzetten (zoals Giddens'
structuratietheorie) is dat naar wegen wordt gezocht om het klassieke object-subject
dilemma te overstijgen. Er bestaan echter twijfels over de bruikbaarheid van de
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theoretische aanzetten in het toegepaste empirische onderzoek. Vandaar dat in dit
onderzoek een meer pragmatische weg is bewandeld. In plaats van dualiteit van
structuren, wordt in het onderhavige onderzoek uitgegaan van een wisselwerking
tussen enerzijds het individueel handelen en anderzijds de geïnstitutionaliseerde
maatschappelijke context en de gegeven ruimtelijke situatie. In conceptuele zin
blijft daarmee het onderscheid tussen object en subject, of tussen externe en interne determinanten van gedrag, bestaan. Niettemin kunnen de uitkomsten van het
onderzoek worden geïnterpreteerd in het licht van de wisselwerkingen tussen
individueel handelen en de veranderingen in de maatschappelijke en ruimtelijke
contexten.
5.3

Gekozen conceptuele aanpak

Het doel van de gekozen aanpak is om de veranderingen in het suburbanisatieproces te begrijpen als betekenisvolle verschijnselen binnen een geheel van maatschappelijke ontwikkelingen. De verklaring van de veranderingen in het suburbanisatieproces wordt gezocht bij het lokatiekeuzegedrag van huishoudens, dat wordt
opgevat als het resultaat van zinvol menselijk handelen binnen een situationeel
gebonden stelsel van mogelijkheden en beperkingen op de stadsgewestelijke
woningmarkt. De gekozen aanpak is daarmee zowel contextueel als situationeel.
Getracht is een duiding te geven van de relatie tussen de in de jaren zeventig en
tachtig opgetreden maatschappelijke ontwikkelingen en het handelen van huishoudens in het kader van het suburbanisatieproces. De verklaring van dit handelen (in
casu de beslissing om al dan niet vanuit de stad te verhuizen naar het suburbane
gebied) staat in relatie tot de veranderingen op de stadsgewestelijke woningmarkt.
Hierbij is in zoverre sprake van dualiteit, dat wordt verondersteld dat na verloop
van tijd de veranderingen in het handelen van huishoudens tot gevolg hebben dat
aan beide contexten een andere inhoud wordt toegekend.
Bij het contextuele aspect staat het institutionaliseringsproces centraal (Zïjderveld
1983a en 1983b). De maatschappelijke context waarbinnen menselijk handelen tot
stand komt, bestaat volgens deze benadering uit het geheel van voor dit handelen
relevante georganiseerde instituties. Deze georganiseerde instituties leveren de
waarden en normen die in de vorm van condities en beperkingen richtinggevend
zijn voor het menselijk handelen. Er ontwikkelen zich routinematige handelingen.
Naast externe handelingsdeterminanten zijn er ook interne determinanten, dat wil
zeggen menselijke intenties die tot stand komen op grond van wensen en kennis
van actoren. Interne en externe determinanten zijn door middel van het enculturalisatieproces (= internalisering van de culturele inhoud van de instituties) op elkaar
betrokken. Gedrag is in deze zin opgevat als een feitelijk waarneembare vorm van
menselijk handelen, waarbij de implementatie van dit gedrag bijdraagt aan de
verandering van de maatschappelijke context (= de verandering van de stedelijke
samenleving) .
Het situationele aspect heeft betrekking op de relatie tussen de ruimtelijke structuur en individueel gedrag. Een relatie die wordt verwoord met de term 'lokalisering'. Lokalisering is het geaggregeerde resultaat van de uitkomsten van het
lokatiekeuzegedrag van actoren. In dit verband kan men bijvoorbeeld denken aan
een bepaald bevolkingsspreidingspatroon.
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Figuur 5.1 Contextueel en situationeel aspect van menselijk handelen

De conceptuele inhoud van het lokaliseringsproces komt sterk overeen met dat van
het institutionaliseringsproces. Zo wordt bijvoorbeeld in het door Hoekveld geïntroduceerde begrip handelingsverband het meer algemene begrip institutie beperkt
tot 'ruimtelijk gelokaliseerde instellingen waarvan mensen deel uitmaken en van
waaruit zij handelen en bewegen' (Hoekveld 1971, p. 21). Deze beperking houdt
in dat het bij het begrip handelingsverband altijd gaat om eenheden die ruimtelijk
gesitueerd zijn. De maatschappelijke taak van de handelingsverbanden wordt uitgeoefend vanuit gebouwen (woningen, fabrieken, kantoren, scholen, winkels, verenigingsgebouwen e.d.). Deze gebouwen krijgen als gevolg van de taakuitoefening
van de hierin gevestigde handelingsverbanden een functie (woonfunctie, werkgelegenheidsfunctie respectievelijk verzorgingsfunctie). Dergelijke gebouwen, inclusief
de voor de verplaatsingen noodzakelijke infrastructuur, worden in de geografie artefacten genoemd en vormen gezamenlijk het artefactieel-morfologische patroon.
In verband met de groeiende arbeidsdeling krijgen handelingsverbanden een wisselende en steeds meer gespecialiseerde maatschappelijke taak te vervullen. Tevens
vervullen individuele actoren binnen een gegeven institutioneel kader verschillende
maatschappelijke rollen. De wijze waarop de handelingsverbanden op elkaar zijn
betrokken, de zogenaamde organisatievorm van de handelingsverbanden, levert de
sociaal-ruimtelijke structuur van (stedelijke) gebieden op. De sociaal-ruimtelijke
structuur wordt gekenmerkt door een bepaalde regelmaat in verband met het tijdruimte aspect van menselijk handelen. Immers om bepaalde doelen te bereiken
moeten mensen activiteiten ondernemen die tijd kosten en in de ruimte gelokaliseerd zijn. Tijd en ruimte stellen grenzen aan de activiteiten die door mensen
kunnen worden ondernomen. Individuen zijn nu eenmaal ondeelbaar (dat wil zeggen zij kunnen maar op één plaats tegelijk zijn) en zijn slechts in beperkte mate
in staat meer dan één activiteit tegelijkertijd te verrichten. Kortom, de agenda van
het leven deelt de dagelijkse activiteiten van iedereen in.
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De regulerende werking van tijd en ruimte op het activiteitenpatroon van individuen wordt duidelijk indien men deze existentiële basis koppelt aan het feit dat
elke activiteit alsmede de verplaatsing daartussen een bepaalde tijdsduur kent en
dat activiteiten een bepaalde, dikwijls niet-substitueerbare, inrichting van ruimte
vereisen. Het wezenlijk punt in de tijd-ruimte benadering is dan ook het zogenaamde 'packing-problem', dat wil zeggen 'de wijze waarop activiteiten zodanig in
tijd en ruimte kunnen worden ingepast dat zij ook verwezenlijkt kunnen worden'
(Huigen 1986, blz. 54).
De tijd-ruimte benadering vat tijd en ruimte als in beginsel schaarse hulpbronnen
op. De selectie die mensen ten aanzien van hun activiteiten ingedeeld naar tijd en
ruimte maken, staat onder invloed van bepaalde voorwaarden of beperkingen. Deze
voorwaarden (de 'constraints'), die tot een regelmatig gedragspatroon leiden,
kunnen worden ingedeeld naar fysieke beperkingen, koppelingsbeperkingen en zeggenschapsbeperkingen.
De belangrijkste fysieke beperkingen zijn vooral van interne aard en houden verband met de biologische constitutie van de mens en de ondeelbaarheid van een
individu. Fysieke beperkingen staan voor de noodzaak dat mensen een selectie
maken in hun activiteitenpatroon. Slechts door middel van de snelheid van een
gekozen vervoerssysteem kan de sequentie van de activiteiten worden verhoogd. De
snelheid van het ten dienste staande vervoerssysteem vormt hierdoor ook een
fysieke inperking.
De andere twee beperkingen zijn meer van externe aard. In het geval van de
koppelingsbeperkingen gaat het om menselijke activiteiten die noodzakelijkerwijs
in tijd en ruimte moeten samenvallen. Te denken valt aan kantoorwerk tussen
negen en vijf uur of het volgen van onderwijs. Deze beperkingen bepalen waar,
wanneer en voor hoe lang men op een bepaalde lokatie dient te vertoeven om een
bepaalde activiteit te ondernemen.
Bij zeggenschapsbeperkingen gaat het om de mate waarin mensen in staat worden
gesteld de vrije beschikking te hebben over de mogelijkheden om bepaalde activiteiten te ontplooien. Deze vrijheid is afhankelijk van de mate waarin degenen
die de controle uitoefenen over de 'stations' deze toegankelijk maken voor anderen.
Het bezoekersaantal van tal van culturele voorzieningen is bijvoorbeeld aan een
maximum gebonden of aan de openingstijden van voorzieningen.
De waarde van de tijd-ruimte benadering is dat het de (on)mogelijkheden van een
bepaalde menselijke keuze schetst en aangeeft dat de keuze voor het ene repercussies heeft als inperking voor de eventuele keuze van iets anders. De tijd-ruimte
benadering laat echter het lokatiekeuzegedrag als zodanig buiten beschouwing. Het
gaat in de tijd-ruimte benadering niet zozeer om de tweedeling tussen keuze en
inperking, maar meer om duidelijk te maken dat keuzen altijd gemaakt worden
binnen beperkingen ('choices within constraints', Dicken en Lloyd 1981). In de tijdruimte benadering wordt niet uitgegaan van manifest gedrag, maar wordt vastgesteld dat dit manifest gedrag onder invloed staat van in tijd en ruimte gesitueerde
mogelijkheden en onmogelijkheden.
De relatie tussen de tijd-ruimte benadering en het lokatiekeuzegedrag van huishoudens is dat deze benadering inzicht geeft in de situationele context waarbinnen dit
lokatiekeuzegedrag plaatsvindt (de zogenaamde 'activity space'). Het lokatiekeuzegedrag zelf vindt plaats binnen het kader van een regionaal activiteitensysteem,
waarbij de ontwikkelingen op de regionale woning- en arbeidsmarkt, alsmede ten
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aanzien van de regionale vervoerssituatie het meest bepalend zijn voor de uiteindelijke keuze voor een bepaalde woonplek.
Essentieel bij dit alles is de vraag of (leden van een) huishouden wel of niet willen
verhuizen, en zo ja, waar naar toe zij willen verhuizen. Wanneer niet wordt verhuisd, kan dit inhouden dat de huidige woning of woonomgeving wordt aangepast
aan de woonaspiraties, dan wel dat de woonaspiraties worden aangepast aan de
gegeven woning en woonomgeving. Blijft de discrepantie tussen woonsituatie en
woonaspiratie bestaan, dan kan worden getracht deze discrepantie alsnog door
middel van verhuizen op te heffen. Verhuizen betekent dus verandering van woonplek met als oogmerk dat op de nieuwe woonplek, woonsituatie en woonaspiratie
beter met elkaar in overeenstemming zijn.
Er bestaat een relatie tussen de gewenste woonplek en de door genoemde 'constraints' bepaalde 'activity space' van leden van het huishouden. Indien wezenlijke
activiteiten niet bereikbaar zijn, vallen alternatieve woonplekken af. De 'activity
space' stelt zodoende limieten aan de zoekregio. Welke woningen door actoren
binnen de begrensde zoekregio worden gezocht is afhankelijk van de confrontatie
van het effectieve aanbod op de woningmarkt en het aspiratiebeeld van de vragers
op de woningmarkt. Niet in alle gevallen zullen de betrokken woning en het aspiratiebeeld met elkaar overeenstemmen. Er kan substitutie van woningtype en woonplaats optreden. In het eerste geval neemt de vrager op de woningmarkt genoegen
met een ander type woning dan waar de voorkeur naar uitgaat. In het tweede geval
staat de woning op een andere woonplek dan de gewenste woonplek.
5.4

Macro- en micro-analytische benadering van de vermindering van
residentiële suburbanisatie

Verhuisonderzoek wordt doorgaans ingedeeld in vier benaderingen, waarbij twee
indelingscriteria gelden, namelijk een indeling in micro- en macro-analyses en een
indeling vanuit de vraag en het aanbod op de woningmarkt (Clark 1982, Scholten
1988, Everaers 1990). Op macro-niveau worden kenmerken van groepen verhuisde
of verhuisgeneigde huishoudens in verband gebracht met kenmerken van verlaten
of betrokken woningen c.q. woonomgevingen. Op micro-niveau staat de verhuisbeslissing van huishoudens centraal. De vierdeling is overcompleet in die zin dat
moeilijk gesproken kan worden van een micro-benadering vanuit de aanbodzijde.
Woningen zijn nu eenmaal niet op zoek naar huishoudens (Everaers 1990, p. 38).
De indeling in macro- en micro-analyseniveau is ook in deze studie gevolgd. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de vraagbenadering. Niettemin zullen de veranderingen in de vraag worden afgezet tegen de ontwikkelingen in het aanbod alsmede het (lokale) woningbouw- en woningtoewijzingsbeleid van de overheid.
Residentiële suburbanisatie is opgevat als de geaggregeerde uitkomst van het
lokatiekeuzegedrag van huishoudens, waarbij enerzijds maatschappelijke factoren
de sociale gedragscontext van huishoudens beïnvloeden en anderzijds huishoudens
zich in hun verhuisgedrag aanpassen aan veranderende vraag-aanbodverhoudingen
op de stadsgewestelijke woningmarkt.
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5.4.1

Macro-analytische benadering: vraag-aanbodverhoudingen op de stadsgewestelgke woningmarkt

De macro-analytische benadering van de vermindering van de omvang van de suburbanisatie houdt in dat moet worden geïnventariseerd welke wijzigingen zich in
de loop van de jaren zeventig en tachtig hebben voorgedaan in de ruimtelijke
spreiding van het effectieve aanbod en de vraag op de stadsgewestelijke woningmarkt. Statistische gegevens uit secundaire bronnen over het effectieve aanbod en
de effectieve vraag zijn hiervoor op het niveau van de ruimtelijke deelmarkten van
de stadsgewestelijke woningmarkt onvoldoende aanwezig. Vandaar dat een surveyonderzoek is gehouden om enkele, in het bestek van dit onderzoek interessante,
groepen actieve vragers op de woningmarkt te kunnen vergelijken. Het onderzoek
is gehouden in de stadsgewesten rond Tilburg en Eindhoven met als populaties de
huishoudens die op verschillende tijdstippen (de perioden 1972-1976 en 1979-1982)
hebben overwogen om te suburbaniseren. De stadsgewestelijke woningmarkt is
ruimtelijk ingedeeld in drie deelmarkten: de stedelijke centrumgemeenten Tilburg
en Eindhoven, de overige gemeenten in beide stadsregio's en de landelijke suburbane gemeenten (zie voor een meer gedetailleerde beschrijving hoofdstuk 6).
De verschillende groepen suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden worden
onderzocht op enkele relevante huishoudenskenmerken alsmede op de aard van de
woningen waarnaar zij zijn verhuisd. De veranderingen die zich ten aanzien van de
vraag en de betrokken woningen hebben voorgedaan zullen in verband worden gebracht met de vermindering van de residentiële suburbanisatie op de stadsgewestelijke woningmarkt rond Tilburg en Eindhoven.

ruimtelijke geleding van stadsgewestelijke woningmarkt
• stedelijke centrumgemeenten
• overige stadsregionale gemeenten
• suburbane gemeenten

effectieve vraag

effectief aanbod

• huishoudenssamenstelling
•welstandsniveau
• arbeidsparticipatie
• woonervaring

•
•
•
•

rociHAntmla

bestaand/nieuw
huur/koop
woonvorm
prijs

ciihiirhanicatij?

Figuur 5.2 Conceptueel model voor de macro-analyse van residentiele suburbanisatie op de stadsgewestelijke woningmarkt Tilburg en Eindhoven
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5.42

Micro-analytische benadering: de verhuisbeslissing

In het tweede deel van het empirische onderzoek gaat het om de verklaring van de
eventuele verandering van de beslissing om vanuit een stedelijke woonsituatie al
dan niet naar een suburbaan gebied te (willen) gaan verhuizen. Aan deze beslissing
gaat een besluitvormingsproces vooraf dat in verschillende fasen kan worden
ingedeeld (zie onder meer Brown en Moore, 1971):
1. De beslissing om te willen verhuizen: de verhuisgeneigdheid.
Er moet een aanleiding zijn om bepaalde beslissingen te nemen. De stimuli voor
een dergelijke beslissing kunnen afkomstig zijn uit de behaviourale omgeving van
de actor en/of verband houden met persoonlijke kenmerken van de actor. Het gaat
dikwijls om de combinatie van (verandering van) de kwaliteit van de woning en de
woonomgeving en (verandering van) de huishoudenskenmerken. Door een verstoring van de relatie tussen woning en huishoudenskenmerken kan 'stress' (oftewel
ontevredenheid met de huidige woonsituatie) optreden. Huishoudens zijn dan
geneigd om te gaan verhuizen. De verhuisgeneigdheid kan ook worden afgedwongen doordat het huishouden, in verband met bijvoorbeeld sloop van de woning of
huuropzegging, de huidige woning moet verlaten.
2. De afweging van alternatieven: het zoekgedrag.
Het huishouden vormt zich een beeld van de gewenste toekomstige woonsituatie
op grond van woonvoorkeuren, wint relevante informatie in over mogelijke woonalternatieven en evalueert deze alternatieven tegen de achtergrond van de verkregen beeldvorming en de huidige woonsituatie van de actor.
In verband met de beperkte soevereiniteit van de consument op de woningmarkt
bestaat er een discrepantie tussen het louter op woonvoorkeuren gebaseerde
ideaalbeeld en het mede op basis van de mogelijkheden ingegeven aspiratiebeeld
(Priemus 1969). Dit aspiratiebeeld is een bij uitstek dynamisch begrip en wordt
beïnvloed door veranderingen van effectief woningaanbod (mogelijke woonalternatieven) en door veranderingen in de woningmarktpositie van het huishouden
(Hooimeijer en Linde 1988). Van Ginkel gebruikt in dit verband het begrip 'realiseringscapaciteit', dat wil zeggen 'het vermogen van een huishouden om voor
zichzelf een woning op de onderscheiden woningdeelmarkten te verwerven' (Van
Ginkel 1979, deel I p. 97). De realiseringscapaciteit is een functie van enerzijds
interne factoren (inkomen, vermogen, toekomstverwachting, binding aan nieuwe
woonplaats) en anderzijds externe factoren (vestigingsregels, hypothecaire mogelijkheden, woningbouwpremies). In het eerste geval wordt in het vervolg van deze
studie gesproken van realiseringspotentie en in het tweede geval van realiseringsmogelijkheden.
3. De uiteindelijke gedragsbeslissing: het substitutiegedrag.
De uitkomst van de evaluatie is dat de actor een keuze maakt tussen de (woon)alternatieven en deze keuze verwezenlijkt in een feitelijke vorm van ruimtelijk
gedrag. Dit feitelijke gedrag bestaat uit het wel of niet verhuizen. Wanneer een
huishouden ondanks de aanvankelijke verhuisgeneigdheid besluit om niet te verhuizen kan dit zijn omdat de mogelijkheden op de woningmarkt zo beperkt zijn
dat het uiteindelijke aspiratiebeeld niet opweegt tegen de kosten (in brede zin, dus
inclusief de psychologische barrières) van de verhuizing. Het huishouden kan dan
besluiten in de huidige woning te blijven wonen, en eventueel verbeteringen aan
te brengen in de woning of woonomgeving.
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Indien een huishouden verhuist, kan er sprake zijn van wonigmarktsubstitutie.
Huishoudens met een zwakke woningmarktpositie (bijvoorbeeld starters en lagere
inkomensgroepen) zullen vaker genoegen (moeten) nemen met een verhoudingsgewijs slechtere woning. Huishoudens met een sterkere woningmarktpositie zijn beter
in staat de imperfecties van de woningmarkt te overwinnen. Bij een woningmarktsituatie met veel vraag komen deze groepen in de relatief duurdere woningen
terecht.
Bij de substitutieprocessen op de woningmarkt komen zowel sectorale substitutie
als ruimtelijke substitutie voor. In het eerste geval speelt de verhouding tussen
prijs en (woon)kwaliteit van de beschikbare woning een grote rol en in het tweede
geval gaat het om de verhouding tussen prijs en verhuisafstand. Volgens de
zogeheten hypothese van de differentiële territoriale woningmarktsegmentatie
veroorloven huishoudens met een sterke woningmarktpositie zich een wijder
actieradius in hun zoekgedrag, omdat zij in staat zijn de kosten van het langere
woon-werkverkeer te dragen (Priemus 1984, p. 178). Woningen met een hogere
prijs hebben dan ook dikwijls een groter recruteringsgebied, waardoor de kans
toeneemt dat een dergelijke woning door een zich van buiten de gemeente
vestigend huishouden wordt betrokken.
Een belangrijk onderzoeksmethodologisch probleem met de toepassing van dit
verklaringsmodel op micro-niveau is dat bij a priori geselecteerde keuze-objecten
(i.e. het beschikbare woningaanbod) niet bekend is of deze dezelfde relevantie
bezitten voor de ondervraagde actoren. Het veel gebruikte middel om de onderzochte populatie achteraf op grond van het door hen onderkende belang van de
keuzedimensies te disaggregeren en voor iedere groep een beslismodel op te
stellen, wordt door Hendriks (1986) als minder adequaat beschouwd. De statistische
samenhang die uit de gedisaggregeerde aanpak resulteert is volgens hem contextspecifiek. Dit is de kern van de vooral in Nijmegen ontwikkelde relationele
verklaringsmethode (Van der Smagt 1985).
Met context wordt in dit verband bedoeld het geheel van omstandigheden waaronder van een actor wordt gevraagd of deze een functie heeft voor zijn afweging
van de verschillende keuze-alternatieven. Uitgangspunt van de door Van der Smagt
en Hendriks bepleite relationele aanpak is dat bij het wisselen van de context ook
de reële connotatie van een begrip verandert. Dit betekent dat anders dan in de
gangbare, behaviourale modellen de introductie van de context in het verklaringsmodel niet vooraf dient te geschieden, maar in het verklaringsmodel zelf moet
worden gestructureerd.
In dit onderzoek is het meer traditionele behaviourale pad bewandeld. De reden
hiervoor is in eerste instantie vrij pragmatisch. Ten tijde van de dataverzameling
van dit onderzoek waren de voor de relationele benadering noodzakelijke vraagen representatietechnieken nog niet ontwikkeld. Maar ook wanneer deze technieken wel voor handen zouden zijn geweest is het nog maar de vraag of het zinvol
is om ze te gebruiken. Een relationele benadering sluit geenszins een behaviouraal
onderzoeksdesign uit. Het stelt slechts vraagtekens bij de werkelijkheidswaarde
van de gemaakte disaggregatie. Om de context van de gedisaggregeerde groepen
onderling te kunnen vergelijken dienen deze groepen homogeen van samenstelling
te zijn. Of de door de onderzoeker gemaakte disaggregatie ook feitelijk door de
actor als relevant wordt geacht, valt af te leiden uit de combinatieregel die de actor
zelf aangeeft. Anders gezegd, de plausibiliteit van de voor de disaggregatie
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gebruikte criteria moeten voor de actor een zinvolle indeling opleveren. In dit
onderzoek wordt de disaggregatie op normatieve gronden gemaakt, zij het dat de
indelingen stoelen op criteria die in menig onderzoek als relevant zijn aangemerkt.
Het blijft niettemin voor discussie vatbaar of de gemaakte indeling ook werkelijk
aan de vanuit de relationele benadering gestelde eis van homogeniteit voldoet.
De voor het lokatiekeuzegedrag gevolgde conceptuele model is weergegeven in
figuur 5.3. Het model heeft betrekking op huishoudens die in de stad wonen of
hebben gewoond (in casu Tilburg en Eindhoven) en te kennen hebben gegeven te
overwegen om naar het suburbane gebied te verhuizen.
Aangrijpingspunt van het model is dat de verhuiswens gebaseerd is op een bepaalde mate van ontevredenheid met de bestaande, stedelijke woonsituatie. Deze
ontevredenheid kan het gevolg zijn van interne factoren (zoals opgetreden of
verwachte veranderingen in de sociaal-demografische en sociaal-economische kenmerken van het huishouden, alsmede in de in het verleden opgebouwde woonervaring) en externe factoren (de kwaliteit van de stedelijke woning en woonomgeving,
inclusief de werklokatie). Deze ontevredenheid komt tot uiting in de door de
huishoudens opgegeven vertrekmotieven.
In de tweede fase van het verhuisbeslissingsproces vindt de afweging van de verschillende woonalternatieven plaats. Het huishouden formuleert woonvoorkeuren
en wint informatie in over alternatieve woonsituaties. De afweging wordt bepaald
door de realiseringscapaciteit, waaraan een intern aspect (de realiseringspotentie
van het huishouden) en een extern aspect (de realiseringsmogelijkheden van het
effectief woningaanbod) kan worden ontleend. De realiseringspotentie is afhankelijk
van de woningmarktpositie van het huishouden en in het bijzonder van het beschikbaar inkomen. De realiseringsmogelijkheden zijn per definitie contextvariabelen, namelijk de door de vraag-aanbodverhoudingen op de woningmarkt geïndiceerde mogelijkheden om een woning te betrekken en de vooral door de overheid
opgelegde beperkingen.
In de derde fase van het verhuisbeslissingsproces staat de feitelijke vestigingsplaatskeuze centraal. In het kader van dit onderzoek gaat het om de vergelijking van
huishoudens die, hoewel allemaal geneigd om naar het suburbane gebied te verhuizen, naar verschillende lokaties binnen de stadsgewestelijke woningmarkt zijn
verhuisd. Daarnaast wordt een vergelijking in de tijd gemaakt van de huishoudens
die daadwerkelijk naar het suburbane gebied zijn verhuisd. Zodoende wordt onderzocht of de beslissing van huishoudens om naar het suburbane gebied te verhuizen
is veranderd.
5.5

Conclusie

In dit hoofdstuk is in theoretische zin ingegaan op de relatie tussen maatschappelijke factoren en veranderingen in het suburbanisatieproces. Achtergrond daarbij
is de nauwe samenhang die er bestaat tussen de sociaal-culturele dimensie en de
ruimtelijke dimensie van het verstedelijkingsproces (zie hoofdstuk 2).
Aan de hand van de bespreking van enkele aspecten van de moderne handelingstheorie (zoals de structuratietheorie van Giddens) is naar voren gekomen dat aan
een dergelijke samenhang complexe relaties ten grondslag liggen.
Het voordeel van zo'n benadering is dat duidelijk wordt dat sociale systemen niet
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dering onderhevig zijn als gevolg van de bedoelde en onbedoelde uitkomsten van
menselijk handelen. Een belangrijk nadeel is evenwel dat deze theorie zich moeilijk
leent voor een overzichtelijke empirische uitwerking. Daarom is gekozen voor een
andere weg, waarbij gebruik wordt gemaakt van een meer gangbare, en voornamelijk op behaviourale leest geschoeide, conceptuele aanpak.
In deze aanpak neemt het verhuisgedrag van huishoudens op de stadsgewestelijke
woningmarkt een centrale plaats in. Dit verhuisgedrag wordt opgevat als een vorm
van aanpassingsgedrag op de veranderende omstandigheden op de woningmarkt,
die op hun beurt weer onder invloed staan van enkele kenmerkende maatschappelijk ontwikkelingen.
Bij de relatie tussen maatschappelijke en ruimtelijke omstandigheden en de vermindering van de omvang van de residentiële suburbanisatie moeten twee aspecten
in het oog worden gehouden. Enerzijds de verandering in de omvang en samenstelling van de groep huishoudens die een voorkeur heeft voor een woning in het suburbane gebied. Anderzijds met het geheel van wensen, mogelijkheden en beperkingen dat aan de realisering van deze voorkeur ten grondslag ligt.
Zo is het op het eerste gezicht aannemelijk dat door maatschappelijke ontwikkelingen de behoefte aan suburbane woningen is verminderd. De toegenomen differentiatie aan huishoudenstypen en de verslechtering van de inkomensontwikkeling
hebben vermoedelijke bijgedragen aan de vermindering van de residentiële
suburbanisatie. Gelijktijdig doet zich een sterke groei voor van het totaal aantal
huishoudens, waardoor de woningbehoefte in de steden is toegenomen. In verband
met substitutieprocessen en de verschillende posities van huishoudens op de
woningmarkt is niet op voorhand te zeggen wat hiervan per saldo het gevolg is
voor de omvang van de suburbanisatie. Deze substitutie is natuurlijk ook afhankelijk van het beschikbare aanbod op de stadsgewestelijke woningmarkt. De vermindering van de doorstroming en de reductie van het aantal nieuwbouwwoningen
kunnen leiden tot geheel andere vraag-aanbodverhoudingen op (delen van) de
stadsgewestelijke woningmarkt. Binnen dit kader moet dan ook naar een verklaring
van de vermindering van de gespreide suburbanisatie worden gezocht.
Daarnaast is het de vraag of de voorkeuren op zichzelf ten aanzien van het wonen
in het suburbane gebied zijn veranderd. Heeft ten gevolge van een andere houding
tegenover woning en woonomgeving een herziening van het suburbane 'woonideaal'
plaatsgevonden of zijn het de veranderde mogelijkheden en beperkingen (bijvoorbeeld als gevolg van het anti-suburbanisatiebeleid van de overheid of de verschillen
in het beschikbaar aanbod tussen de deelmarkten) die hebben geleid tot een
andere uitkomst van de beslissing om naar het suburbane gebied te verhuizen?
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DEEL IV
CASE STUDY MIDDEN-BRABANT

6

OPZET VAN HET ONDERZOEK

6.1

Inleiding

Welke ruimtelijke en maatschappelijke omstandigheden zijn in de jaren zeventig
en tachtig van invloed geweest op de verhuisgeneigdheid en lokatiekeuze van in
steden woonachtige huishoudens, in het bijzonder met betrekking tot de suburbane
delen van de stadsgewestelijke woningmarkt? Deze vraag kan onmogelijk worden
beantwoord voor relevante huishoudens in alle Nederlandse steden. Bronnen zoals
het nationale Woningbehoefte-onderzoek van het CBS bieden onvoldoende mogelijkheden om regionale en lokale omstandigheden in de analyse te betrekken.
Vandaar dat gekozen is voor een case study. Het nadeel van deze keuze is dat de
resultaten van de case study moeilijk kunnen worden gegeneraliseerd voor geheel
Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in Midden-Brabant, dat wil zeggen in de
stadsgewestelijke woningmarkten Tilburg en Eindhoven. Bewust is gekozen voor
een gebied buiten de Randstad. In de eerste plaats doordat het onderzoek
aanvankelijk deel uitmaakte van het onderzoekprogramma 'Regionaal-Economische
Ontwikkeling in Nederland' (REON) van de toenmalige Interfaculteit der
Aardrijkskunde en Prehistorie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Dit
onderzoekprogramma richt zich weliswaar niet uitsluitend op ontwikkelingen buiten
de Randstad, maar veel van het onderzoek binnen dit programma is toch op de
regio's in Zuid en Oost-Nederland gericht. Later is dit onderzoek opgenomen in
het onderzoekprogramma Stedelijke Problematiek (STEPRO) van de Faculteit der
Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Veel van het
onderzoek in dit programma, evenals het nauw verwante interuniversitaire onderzoekprogramma Stedelijke Netwerken, heeft wel betrekking op de Randstad.
Onderhavig onderzoek vormt daarom een interessante vergelijking met de goed
gedocumenteerde ontwikkelingen in de Randstad (Jobse et al. 1988, Hoffschulte
en Musterd 1988, Jobse en Musterd 1989, Kruythoff 1989, Jobse, Kniythoff en
Musterd 1990). Op voorhand is duidelijk dat het gaat om een vergelijking tussen
ongelijke grootheden door de aanmerkelijke verschillen in regionale woningmarktomstandigheden binnen Nederland (Deurloo, Dieleman en Hooimeijer 1986,
Scholten 1988). Bij de interpretatie van de uitkomsten van het onderzoek (in hoofdstuk 10) zal hierop worden teruggekomen. De keuze voor Midden-Brabant is ook
ingegeven door argumenten met betrekking tot het gevoerde anti-suburbanisatiebeleid. Het landelijke gebied van de Kempen, dat onderdeel uitmaakt van de
stadsgewestelijke woningmarkt Midden-Brabant, is het enige gebied in ZuidoostNederland waarvoor de rijksoverheid een restrictief vestigingsbeleid heeft afgekondigd op grond van de verstedelijkingsdruk in het verleden (Nota Landelijke
Gebieden, 1978). Weliswaar geldt een dergelijk beleid ook voor de Veluwe maar
daar liggen vooral argumenten ter bescherming van natuur en landschap aan ten
grondslag. In dit hoofdstuk wordt allereerst een beschrijving gegeven van het
verloop van de residentiële suburbanisatie in Midden-Brabant. Daarvoor wordt in
paragraaf 6.2 het woningmarktgebied Midden-Brabant in kaart gebracht. Daarna
volgt in paragraaf 6.3 een beschrijving van de ontwikkelingen in bevolkingsgroei en
binnenlandse migratie in Midden-Brabant. In het tweede deel van dit hoofdstuk
(paragraaf 6.4.) staat de opzet van het gehouden migrantenonderzoek centraal.
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Woningmarktgebied Midden-Brabant

De Brabantse Stedenrij bestaat uit enkele middelgrote steden die op betrekkelijk
korte afstand van elkaar gelegen zijn. De stadsgewestelijke invloedsferen van deze
steden overlappen elkaar, zodat gesproken kan worden van een aaneengesloten
stadsgewestelijke zone. Aan de randen van de stadsgewestelijke zone liggen enkele
landelijke gebieden: in het noorden het Rivierengebied, in het oosten de Peel, in
het zuiden de Kempen en in het westen het West-Brabantse kleigebied.
Tilburg en Eindhoven zijn de belangrijkste stedelijke centra in het woningmarktgebied Midden-Brabant. De afbakening van het woningmarktgebied is in principe
gebaseerd op de regionalisatie uit hoofdstuk 3, maar aangevuld met enkele overwegingen op grond van het provinciale verstedelijkingsbeleid, zoals neergelegd in
het streekplan Midden en Oost-Brabant (1978). Uitgangspunt van dit verstedelijkingsbeleid is dat de bestaande ruimtelijke hoofdstructuur in de provincie NoordBrabant in stand moet worden gehouden. Getracht wordt de verstedelijking zoveel
mogelijk te bundelen in zogeheten stadsregio's. Binnen het streekplangebied
Midden- en Oost-Brabant liggen vijf stadsregio's, namelijk van Tilburg, Waalwijk,
's-Hertogenbosch, Oss, en Eindhoven-Helmond. Het terugdringen van de suburbanisatie heeft in het verstedelijkingsbeleid van de provincie Noord-Brabant een hoge
prioriteit. Enerzijds uit het oogpunt van het behoud van natuur en landschap en het
openhouden van het landelijke gebied en anderzijds om de centrumontwikkeling
van de stadsregio's zoveel mogelijk te stimuleren. Dit beleidsstreven krijgt vorm
door een scheiding tussen stedelijke gebieden (= stadsregio's) en landelijke gebieden. Tot de stadsregio Tilburg behoren naast de gemeente Tilburg de kernen
Berkel-Enschot, Coirle, Oisterwijk en Udenhout. De stadsregio Eindhoven, afgezien
van Helmond, bestaat naast de gemeente Eindhoven uit de kernen Best, Geldrop,
Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Ook binnen de landelijke gebieden ligt in het beleid het accent op concentratie van
bevolking, werkgelegenheid en voorzieningen in zogeheten regionale kernen. In
Midden-Brabant komen dergelijke regionale kernen niet voor. De overige kernen
in het landelijke gebied hebben een gedifferentieerde opvangfunctie, die tot uiting
komt in de toegestane toename van de woningvoorraad. De zogenaamde groeiklasse 3-kernen hebben een opvangtaak voor intra-regionale natuurlijke groei-overschotten, terwijl voor de groeiklasse 2-kernen hetzelfde geldt maar dan voor de
gemeentelijke natuurlijke groei-overschotten. De kleinste kernen (de groeiklasse
l-kernen) mogen qua inwonertal niet groeien. Gegevens over migratie en woningbouw zijn afkomstig uit secundaire bronnen (CBS-statistieken) en hebben uitsluitend betrekking op gemeenten. Vandaar dat de gemeenten zijn ingedeeld naar
positie van de gemeentelijke hoofdkern in het provinciale verstedelijkingsbeleid. De
laagste groeiklasse is daarom niet in de indeling van de gemeenten terug te vinden.
In het landelijke gebied van het woningmarktgebied Midden-Brabant komen de
volgende groeiklasse 3-gemeenten voor: Bergeyk, Bladel ca., Budel, Eersel,
Dongen, Gilze en Rijen en Hilvarenbeek. Strikt genomen behoort de gemeente
Gilze en Rijen niet tot het stadsgewest Tilburg, althans volgens de regionalisatie
uit hoofdstuk 3. Op grond van het feit dat de kern Rijen in het provinciale
verstedelijkingsbeleid tot het stadsgewest Tilburg is gerekend, is de gemeente toch
aan het woningmarktgebied toegevoegd. Verder is de gemeente Budel, die in het
provinciale verstedelijkingsbeleid niet bij een bepaald stadsgewest is ingedeeld, op
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grond van de subregionale opvangfunctie tot het woningmarktgebied Midden-Brabant gerekend. Binnen de stadsregio Eindhoven-Helmond is het Helmondse deel
buiten het woningmarktgebied Midden-Brabant gelaten. Verder is de stadsregio
Waalwijk niet in het woningmarktgebied Midden-Brabant opgenomen. Het woningmarktgebied is daarnaast met drie extra-urbane gemeenten uitgebreid, namelijk
Bergeyk, Luyksgestel en Westerhoven. Deze gemeenten behoren in bestuurlijke zin
tot de regio Kempenland. Omdat het onderzoek betrekking heeft op de suburbanisatie naar de Kempen, zijn deze gemeenten aan het woningmarktgebied toegevoegd. Het woningmarktgebied is als één regio opgevat, terwijl in hoofdstuk 3
sprake is van twee stadsgewesten (Tilburg en Eindhoven). In verband met de
nabijheid van beide steden is de grens tussen beide stadsgewesten van geringe
waarde. Aldus ontstaat één stadsgewestelijk woningmarktgebied Midden-Brabant
waarbinnen de volgende ruimtelijke deelmarkten voorkomen (zie figuur 6.1.):
Twee stedelijke centrumgemeenten (Tilburg en Eindhoven).
Twee gebieden met overige stadsregionale gemeenten.
Suburbane gemeenten met een subregionale groeifunctie.
Suburbane gemeenten met een gemeentelijke groeifunctie.
De case study is overigens uitgevoerd in een deel van het woningmarktgebied
Midden-Brabant. Daarvoor is het gebied van de Kempen beschouwd als een belangrijk bestemmingsgebied voor suburbanisanten uit Tilburg en Eindhoven. Als
suburbaan vestigingsgebied zijn vijftien gemeenten in de Kempen geselecteerd.
Ook binnen de stadsregio is een selectie van de gemeenten gemaakt. Naast de
beide stedelijke centrumgemeenten Tilburg en Eindhoven maken de overige stadsregionale gemeenten Veldhoven, Nuenen ca., Coirle en Berkel-Enschot deel uit
van het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied is dus een verbijzondering van
het woningmarktgebied Midden-Brabant (zie figuur 6.2).
6.3

Bevolkingsgroei en binnenlandse migratie in Midden-Brabant

Tussen 1970 en 1985 groeit de bevolking in het woningmarktgebied met 14,2%.
De bevolkingsgroei ligt daarmee boven het nationale groeicijfer (11,5%). De
meeste bevolkingsgroei vindt plaats in de Overige stadsregionale' gemeenten (zie
tabel 6.1). Ook in de suburbane gemeenten is de bevolkingsomvang fors toegenomen. Het aantal inwoners in de gemeente Eindhoven wordt daarentegen minder.
De bevolkingsgroei in de gemeente Tilburg is miniem. In beide steden tezamen
wonen in 1985 ruim duizend personen minder dan in 1970. De groeicijfers in figuur
6.3 laten zien dat de bevolkingsgroei van het woningmarktgebied Midden-Brabant
in het begin van de jaren zeventig het sterkst is en na het midden van de jaren
zeventig geleidelijk vermindert. Ondanks het feit dat de bevolkingsontwikkeling van
beide stedelijke centrumgemeenten in het teken staat van bevolkingsverlies, is er
aan het eind van de jaren zeventig sprake van bevolkingsgroei. Deze opleving in
bevolkingsgroei is, vooral in Eindhoven, evenwel van korte duur. Qua bevolkingsgroei ontlopen de deelgebieden buiten de stedelijke centra elkaar tot 1975
nauwelijks. Daarna divergeren de groeicijfers enigszins. De suburbane gebieden
blijven dan in bevolkingsgroei achter bij de overige stadsregionale gemeenten.
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Tabel 6.1 Bevolkingsgroei in Midden-Brabant, 1970-1984
Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei

Stedelijke centra:
- Tilburg
- Eindhoven
Overige stadsregio:
- om Tilburg
- om Eindhoven
Suburbaan gebied:
- Groeiklasse 3
- Groeiklasse 2
Midden-Brabant

Totale groei

1970-·72 WTB-^S

1976-78

^-•si

1982-'84

Abs.

%

0,3
-0,1

-0,6
-0,2

-0,2
0,0

0,7

04

-0,0
-0,7

1.223
-2.359

0,8
-1,2

4,4
3,1

4,3
2,7

1,9
1,7

1,4
1,4

1,0
1Д

15.857
39.455

41,7
32,8

2,1
2,3
14

2,5
2,0
1,1

1,4
0,8
0,7

0,9
0,8

U

0,4
0,7
0,3

20.131
20.900
95.207

27,2
22,6
14,1

Bron: CBS, Gemeentelijke Bevolkingsstatistieken (bewerkte cijfers)
Index (1970-100)

150

140

130

120

110

100

Tilburg
Eindhoven

Β

Ov. Stadsreg. Tilb.

X

Groeiklasse 3

Ον. Stadsreg Endh.

θ

Groeiklasse 2

Figuur 6.3 Bevolkingsgroei in de ruimtelijke deelmarkten van het woningmarktgebied Midden-Brabant,
1970-1984(1970 = 100)
Bron: CBS, Gemeentelijke Bevolkingsstatistieken (bewerkte cijfers)
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In feite ontwikkelt de bevolkingsgroei in het woningmarktgebied Midden-Brabant
zich in grote lijnen overeenkomstig het nationale beeld:
De totale bevolkingsgroei wordt in de loop van de tijd minder.
In het begin van de jaren tachtig herstelt de bevolkingsgroei zich in de
stedelijke centrumgemeenten (vooral in de gemeente Tilburg).
De overige stadsregionale gemeenten (met een opvangtaak) nemen een steeds
groter deel van de regionale bevolkingsgroei voor hun rekening.
De bevolkingsgroei in het suburbane gebied wordt in de loop van de tijd
geringer, maar het niveau van bevolkingsgroei blijft hoger dan voor het gehele
woningmarktgebied Midden-Brabant.
Ook de ontwikkeling van de intergemeentelijke mobiliteit binnen het stadsgewestelijke woningmarktgebied (zie figuur 6.4) komt in hoofdlijnen overeen met
het nationale beeld: een piek in 1973, daarna een sterke vermindering en na 1981
weer een geringe stijging.

aantal personen (x 1.000)
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Figuur 6.4 Intergemeentelijke mobiliteit in Midden-Brabant, 1970-1984
Bron: CBS, Statistieken Binnenlandse Migratie (bewerkte cijfers)

Nauwkeurige vergelijking met de nationale cijfers leert echter dat in MiddenBrabant op drie momenten sprake is van een, zij het licht, afwijkend beeld. In de
eerste plaats treedt al in 1977 een afvlakking op in de vermindering van de mobiliteit. De tweede afwijking met het nationale beeld is dat het laagste mobiliteitsniveau niet in 1979 wordt bereikt, maar later (in 1981). De derde afwijking
heeft betrekking op het herstel van de mobiliteit na 1981. De intergemeentelijke
mobiliteit neemt dan in Midden-Brabant sterker toe dan nationaal. Niettemin
worden ook in Midden-Brabant de veranderingen in bevolkingsgroei sterk bepaald
door het verloop van de binnenlandse migratie. De migratiesaldi in het woningmarktgebied verhouden zich als het principe van de communicerende vaten: de
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migratiesaldi vervlakken en raken steeds meer in balans (zie tabel 6.2). Dit gebeurt
op twee niveaus, enerzijds tussen de stadsregio's en het suburbane gebied en anderzijds binnen de stadsregio's tussen de stedelijke centrumgemeenten en de overige
stadsregionale gemeenten.
Tabel 6.2 Binnenlandse migratiesaldi in Midden-Brabant per driejaarlijkse periode, 1970-1984

Stedelijke centra:
- Tilburg
- Eindhoven
Subtotaal
Overige stadsregio:
• om Tilburg
- om Eindhoven
Subtotaal
Suburbaan gebied:
- Grociklasse 3
- Grociklasse 2
Subtotaal
Midden-Brabant

1970-'72

1973-,75

1976-'78

1979-'81

1982-'84

-3.531
-6.766
-10.297

-5.851
-6.043
-11.894

-3.968
-4.971
-8.939

-318
-942
-1.260

-1.505
-4.825
-6.330

3.716
5.657
9373

2.291
6.034
8.325

1.486
5.260
6.746

1.015
312
1.327

686
1.737
2.423

3.476
3.543
7.019

3.305
3.119
6.424

1.366
321
1.687

525
478
1.003

-424
310
-114

6.095

2.855

-506

1.070

-4.021

Bron: CBS, Statistieken Binnenlandse Migratie (bewerkte cijfers)

De binnenlandse vertrekoverschotten in beide stedelijke centrumgemeenten bereiken een hoogtepunt in de eerste helft van de jaren zeventig en worden in de
loop van dit decennium geringer. De gemeente Tilburg heeft in 1981 voor het
eerst een binnenlands vestigingsoverschot en behoudt dit in de jaren daarna. De
gemeente Eindhoven heeft al in 1979 een binnenlands vestigingsoverschot, maar
dit slaat daarna weer om in een vertrekoverschot.
De overige stadsregionale gemeenten in de stadsregio Tilburg zijn in het begin
van de jaren zeventig in staat het binnenlandse vertrekoverschot van de gemeente
Tilburg te compenseren, zodat de gehele Tilburgse stadsregio een vestigingsoverschot laat zien. In het midden van de jaren zeventig is dit niet langer het geval en
heeft de Tilburgse stadsregio een vertrekoverschot. Vanaf het eind van de jaren
zeventig heeft de stadsregio Tilburg weer een positief migratiesaldo, vooral door
de vermindering van het vertrekoverschot en het latere vestigingsoverschot in de
gemeente Tilburg. De overige gemeenten in de stadsregio Tilburg behouden de
gehele onderzoeksperiode een positief migratiesaldo.
Binnen de groep van overige gemeenten in de stadsregio Tilburg treedt een verschuiving op van de gemeenten die de grootste bijdrage leveren aan de opvang
van de migratie. In het begin van de jaren zeventig hebben de gemeenten BerkelEnschot en Oisterwijk de belangrijkste opvangfunctie. Na het midden van de jaren
zeventig wordt deze positie overgenomen door de gemeente Coirle. Binnen de
stadsregio Eindhoven kent de gemeente Eindhoven vanaf het begin van de onderzoeksperiode steeds geringere vertrekoverschotten. De overige stadsregionale
gemeenten zijn aanvankelijk nauwelijks in staat deze vertrekoverschotten te compenseren. Ook in de stadsregio Eindhoven vangen in de loop van de tijd steeds
andere gemeenten de meeste migranten op. Aanvankelijk hebben de gemeenten
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Nuenen ca., Son en Breugel en Valkenswaard de hoogste vestigingsoverschotten.
In het midden van de jaren zeventig is dit nog steeds het geval voor de gemeente
Nuenen ca., maar worden beide andere gemeenten voorbijgestreefd door de gemeenten Veldhoven en Waalre. Rond 1980, wanneer de overige gemeenten in de
stadsregio Eindhoven als groep een gering vestigingsoverschot hebben, steekt alleen
de gemeente Veldhoven met kop en schouders boven de andere gemeenten uit.
In de laatste subperiode hebben de gemeenten Nuenen ca. en Valkenswaard weer
de grootste vestigingsoverschotten.
De gemeenten in het suburbane gebied hebben als groep een steeds minder groot
vestigingsoverschot. Aan het eind van de jaren zeventig slaat het binnenlandse
migratiesaldo om in een vertrekoverschot. Rond het midden van de jaren zeventig
zijn de vestigingsoverschotten van vooral de groeiklasse 3-gemeenten nog hoog,
terwijl die van de groeiklasse-2 gemeenten dan al afnemen. De groeiklasse 2gemeenten vertonen als groep ook eerder een vertrekoverschot. Doordat aan het
eind van de jaren zeventig het aantal (stedelijke) vestigers geringer wordt en het
vestigingsoverschot in veel suburbane gemeenten omslaat in een vertrekoverschot,
worden de verschillen in omvang van het binnenlandse migratiesaldo tussen de
groeiklasse 3 en groeiklasse 2-gemeenten geringer. In de Kempen worden de
migratieontwikkelingen in de groeiklasse 3-gemeenten beheerst door de gemeenten Eersel, Bladel ca. en Hilvarenbeek. De gemeente Eersel heeft in de eerste
helft van de jaren zeventig onbetwist het hoogste vestigingsoverschot, maar dit
wordt reeds in het midden van de jaren zeventig kleiner.

aantal personen (x 1.000)

Figuur 6.5 Omvang van de suburbanisatie in Middcn-Brabant, 1970-1984
Bron: CBS, Statistieken Binnenlandse Migratie (bewerkte cijfers)
* Aantal personen dat zich vanuit de gemeenten Tilburg en Eindhoven vestigt in het suburbane gebied
van Midden-Brabant
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De ontwikkeling van de binnenlandse migratiesaldi in het woningmarktgebied
Midden-Brabant beantwoordt aan de doelstelling van het onderhavige onderzoek.
In beide stedelijke centrumgemeenten worden de vertrekoverschotten geringer,
terwijl de vestigingsoverschotten van de suburbane gebieden kleiner worden en
omslaan in vertrekoverschotten. Deze veranderingen in binnenlandse migratiesaldi
worden in hoofdzaak bepaald door de verminderde omvang van de suburbanisatie
uit beide stedelijke centrumgemeenten (zie figuur 6.5).
De veranderingen in het ruimtelijke patroon van de migratie kunnen worden be
schreven door de zes deelgebieden van de woningmarkt op te vatten als onderdelen
van een stadsgewestelijk migratiesysteem. Daarbij is dezelfde werkwijze gevolgd als
voor de analyse van het ruimtelijke patroon van de interregionale migratie in
Nederland (zie paragraaf 4.8.).
Figuur 6.6 onderstreept nogmaals dat de groei van de intergemeentelijke mobiliteit
tot 1973 voornamelijk gedragen wordt door de toename van het vertrek uit beide
stedelijke centrumgemeenten. Na 1973 wordt vooral het aandeel van het vertrek
uit Eindhoven in het intra-stadsgewestelijke migratiepatroon geringer. Eerder is
aangegeven dat het binnenlandse vertrekoverschot van Eindhoven in het midden
van de jaren zeventig veel minder is gestegen dan in Tilburg.
Verder blijkt uit figuur 6.6 dat de knik in de daling van de intergemeentelijke
mobiliteit rond 1977 vooral veroorzaakt wordt door de teruggang van het stedelijke
vertrek. De toename van de intergemeentelijke mobiliteit na 1981 houdt verband
met een opleving van het stedelijke vertrek.
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^Ш Migratie uit Eindhoven/Tilburg
4 Migratie van Eindhoven/Tilburg naar overige stadsregionale gemeenten
I I Migratie van Eindhoven/Tilburg naar suburbane gemeenten
Figuur 6.6 Generatiecomponent van Eindhoven/Tilburg en distributiecomponenten van migratie uit
Eindhoven/Tilburg naar de overige stadsregionale gemeenten en suburbane gemeenten,
1970-1984
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De recente toename van het vertrek uit de steden komt minder duidelijk in de
omvang van de suburbanisatie tot uiting, omdat de overige stadsregionale gemeenten de belangrijkste attractiegemeenten zijn geworden. Een steeds groter deel van
het vertrek uit de Eindhoven en Tilburg wordt in het begin van de jaren tachtig
opgevangen in de overige stadsregionale gemeenten, conform de doelstelling van
het provinciale verstedelijkingsbeleid.
Ondanks deze ontwikkelingen geven de waarden van de distributiecomponenten
aan dat het intra-stadsgewestelijke migratiepatroon in Midden-Brabant in sterke
mate wordt gekenmerkt door stabiliteit (zie figuur 6.6). Evenals het geval is voor
het interregionale migratiepatroon in Nederland is ook binnen Midden-Brabant
vooral de niveau-component verantwoordelijk voor de wijzigingen van de migratiesaldi in de deelgebieden. Door de vermindering van de intergemeentelijke
mobiliteit worden de vertrekoverschotten van de stedelijke centrumgemeenten en
de vestigingsoverschotten van het suburbane gebied geringer. In sommige suburbane gemeenten veranderen de migratiesaldi van vestigings- naar vertrekoverschotten. Het omgekeerde is aan het eind van de jaren zeventig het geval in de
stedelijke centrumgemeenten. Wanneer na 1981 het aantal stadverlaters uit Tilburg
en Eindhoven weer toeneemt, levert dit niet zozeer een groei van het aantal
verhuizingen naar de suburbane gemeenten op. Het vertrek uit Tilburg en Eindhoven is in die periode veel sterker georiënteerd op de overige stadsregionale
gemeenten. In hoofdstuk 4 is aangetoond dat dit ook in de meeste andere stadsgewesten in Nederland het geval is geweest.
6.4

Opzet van het survey-onderzoek

In het onderzoek is gewerkt met verschillende populaties, die in het kader van het
suburbanisatieproces een verschillende positie innemen.
Het uitgangspunt bij de selectie van de populaties is de bevolking in de gemeenten
Eindhoven en Tilburg (zie figuur 6.7). Deze bevolking kan worden ingedeeld naar
hun eventuele verhuisgeneigdheid. De groep verhuisgeneigde huishoudens kan vervolgens worden uitgesplitst naar de gewenste woonplaats (binnen of buiten de
gemeenten Eindhoven of Tilburg, wel of niet naar het suburbane gebied). Het
gehele landelijke gebied om de stadsregio's van Tilburg en Eindhoven, dus niet
alleen de Brabantse Kempen, is daarbij opgevat als potentieel suburbaan bestemmingsgebied.
De groep van huishoudens die geneigd is te suburbaniseren is vervolgens naar hun
feitelijke verhuisgedrag verder onderverdeeld. Een deel van de suburbanisatiegeneigden is uiteindelijk helemaal niet verhuisd. Zij zijn blijven wonen in hun
stedelijke woning. Dit zou men de 'echte stedelijke blijvers' kunnen noemen. Een
ander deel van de tot suburbanisatie geneigde huishoudens is uiteindelijk binnen
Eindhoven of Tilburg verhuisd (stedelijke migranten).
Ook de stadverlaters kunnen op grond van hun feitelijke verhuisgedrag verder
worden onderverdeeld. Het gaat om huishoudens die naar een overige stadsregionale gemeente met een opvangtaak zijn verhuisd (stadsregionale migranten) en
suburbanisanten, die naar de landelijk suburbane gemeenten in de Brabantse
Kempen zijn verhuisd. Huishoudens die naar buiten de stadsgewesten zijn verhuisd,
zijn buiten beschouwing gelaten.
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Stedelijke blijvers, stedelijke migranten en stadsregionale migranten vormen
controlegroepen van de feitelijke suburbanisanten. Hoewel zij geneigd zijn (geweest) om naar een suburbane gemeente te verhuizen, hebben zij uiteindelijk besloten om binnen de stadsregio te blijven wonen. Een periode-indeling is in de
analyse opgenomen door een onderscheid te maken tussen de hoogtijdagen van de
suburbanisatie (1972 t/m 1976) en de laagtijdagen van de suburbanisatie (1979 t/m
1982). Voor beide perioden is een integrale telling gehouden onder de huishoudens
die vanuit Eindhoven en Tilburg naar vijftien suburbane gemeenten in de Kempen
zijn verhuisd (hoogtij-suburbanisanten en laagtij-suburbanisanten).

stadsbevolking van
Eindhoven en Tilburg

wel verhuisgeneigdheid

wel geneigd de
stad te verlaten

wel geneigd te
suburbaniseren

wel verhuisd

niet verhuisgeneigdheid

niet geneigd de
stad te verlaten

niet geneigd te
suburbaniseren

niet verhuisd

stedelijke blijver
stad verlaten

verhuisd binnen de stad

stedelijke migrant
verhuisd naar suburbane

verhuisd naar stadsregionale kern

kern suburbanisant

stadsregionale migrant

Figuur 6.7 Selectie van de onderzochte populaties
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6.4.1

Onderzochte suburbanisanten

De bevolkingsregistratie van de Kempense gemeenten heeft de adressen van de
suburbanisanten geleverd. Migratiestatistieken zijn gebaseerd op de verhuiskaart.
Deze kaart krijgt de migrant uitgereikt in de vertrekgemeente en moet in de vestigingsgemeente worden ingeleverd. Binnenkomende migranten zijn opgenomen
in het register van gevestigde personen. Aan de Colleges van burgemeester en
wethouders van de vijftien gemeenten in de Kempen is toestemming gevraagd aan
de hand van het register van gevestigde personen na te gaan wie zich in de
betrokken perioden (1972 t/m 1976 en 1979 t/m 1982) vanuit Tilburg of Eindhoven heeft gevestigd. Alle gemeentebesturen hebben hun medewerking aan het
onderzoek verleend. Bij de praktische uitvoering hebben zich enkele problemen
voorgedaan. In sommige gemeenten ontbreken de registers van gevestigde personen
voor de bedoelde jaren. In de gemeente Bergeyk ontbreken de registers voor de
jaren 1972 en 1973, in de gemeente Luyksgestel voor de jaren 1972, 1973, 1974,
1975, 1976 en 1979, en in de gemeente Oostelbeers ca. voor het jaar 1972. In de
gemeente Reusel is het register van gevestigde personen wel aanwezig, maar ontbreken de gegevens over de plaats van herkomst van de migratie voor 16-3-1976.
In alle gevallen gaat het om relatief kleine gemeenten, zodat slechts een klein
deel van de gesuburbaniseerde huishoudens niet in de populatie is opgenomen. Een
ander probleem is dat de registers soms dubbeltellingen bevatten. Indien leden van
één huishouden op verschillende tijdstippen verhuizen, leidt dit tot twee registraties
van één huishouden. Deze dubbeltellingen zijn uitgezocht en als één huishouden
in de populatie opgenomen.
Verder zijn bij het aanleggen van de lijsten met adressen van de uit Eindhoven en
Tilburg afkomstige huishoudens bepaalde categorieën buiten beschouwing gelaten,
namelijk:
huishoudens met een buitenlandse nationaliteit;
huishoudens woonachtig in kazernes, gestichten, verzorgingstehuizen, kloosters, kamerverhuurbedrijven e.d.;
huishoudens woonachtig in woonwagencentra.
Ook is nagegaan of de zo verkregen huishoudens ook daadwerkelijk tot de populatie behoren. Cruciaal is of het bij de vestigers om zelfstandig woonachtige
huishoudens gaat, zodat inwonende personen onder de vestigers niet tot de populatie zijn gerekend. Ook huishoudens die inmiddels niet meer op het geregistreerde
adres woonachtig zijn, zijn buiten de populatie gelaten. In de eerste plaats gaat het
om huishoudens die in verband met sterfte van één van de leden niet meer bestaan. In de tweede plaats gaat het om doorverhuizingen van huishoudens na tijdstip van suburbanisatie. Dit betreft zowel doorverhuizingen naar andere gemeenten als binnengemeentelijke doorverhuizingen. Hoewel het praktisch gezien mogelijk is deze huishoudens te enquêteren is hiervan toch af gezien. Er kunnen gemakkelijk interpretatieproblemen ontstaan over de vraag welke woonsituatie nu
als bestemmingslokatie in het suburbane gebied moet worden opgevat.
In sommige gevallen hebben gemeenten onvermeld gelaten waarom huishoudens
zijn afgevoerd van de lijst van gevestigde huishoudens. De reden is dan onbekend.
In de gemeente Westerhoven is alleen de lijst van relevante adressen aangeleverd
en is dus onbekend hoe groot de oorspronkelijke groep van gevestigde huishoudens is. Deze gemeente is daarom buiten de cijferopstelling van tabel 6.3 gehouden.
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In beide onderzoeksperioden bij elkaar zijn in totaal 2.719 huishoudens uit
Eindhoven en Tilburg in de vijftien Kempense gemeenten komen wonen.
Na aftrek van de non-populatie resteert een populatie van 1.196 huishoudens
(inclusief de gemeente Westerhoven 1.209 huishoudens). Vooral de doorverhuizingen dragen bij aan deze reductie. Logischerwijs is de reductie van het aantal
vestigers in de periode 1972-1976 groter dan voor de meer recente periode.
Tabel 6.3 De suburbanisanlcnpopulalie*

Gevestigde huishoudens
Non-populatie:
- niet zelfstandig woonachtig
- inmiddels overleden
- doorverhuizingen
w.v. binnen gemeente
naar Eindhoven/Tilburg
naar elders
bestemming onbekend
- reden onbekend
- foutief adres
Subtotaal
Populatie

1972-1976

1979-1982

1.807

912

94
20
907
256
235
319
97
52
28
1.101

64
6
295
97
76
88
34
18
39
422

706

490

* Exclusief de gemeente Westerhoven

Alle huishoudens die vanuit Eindhoven en Tilburg naar de vijftien Kempense
gemeenten zijn verhuisd (met uitsluiting van de non-populatie) zijn in het kader
van de survey benaderd. Er is geen steekproef getrokken. Uiteindelijk hebben 770
respondenten aan het onderzoek meegedaan (respons van 63,7%). De respons ligt
bij hoogtij-suburbanisanten iets hoger (67%) in vergelijking met laagtij-suburbanisanten (60%).
Er heeft geen nadere analyse van de non-populatie en de non-respons plaatsgevonden in verband met het ontbreken van gegevens. In hoeverre door de non-populatie
(vooral de doorverhuizingen) en de non-respons een structurele vertekening van de
totale populatie suburbanisanten optreedt, is dus niet bekend.
Tabel 6.4 Respons van suburbanisatie enquête*
1972-1976
Populatie
Non-respons:
- weigering
- niet thuis (3x)
- ziek
- langdurig afwezig
- overige redenen/reden onbekend
Subtotaal
Respons

1979-1982

711

498

133
80
5
6
14
238
473

70
81
3
5
42
201
297

* Inclusief de gemeente Westerhoven
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6.4.2

Onderzochte suburbanisatie-geneigden

Het vinden van huishoudens die geneigd zijn geweest naar een suburbane gemeente
te verhuizen heeft veel voeten in de aarde gehad. Deze groep huishoudens heeft
uiteindelijk van zo'n verhuizing afgezien. Deze huishoudens moeten worden geselecteerd op het kenmerk dat zij geneigd (zijn geweest) te suburbaniseren. Er is
geen registratie van dit kenmerk voorhanden.
Toch is bekeken of in de gemeenten in het suburbane gebied dergelijke huishoudens bekend zijn. Te denken valt aan mensen uit Tilburg of Eindhoven die zich
in een gemeente in de Kempen hebben laten inschrijven als woningzoekende of als
gegadigde voor een bouwkavel. Deze weg bleek niet succesvol. Het gaat om slechts
geringe aantallen, die voor een deel ook in de suburbane kern zijn gaan wonen.
Daarnaast komt niet elke stedeling in aanmerking om zich als woningzoekende te
laten registreren. Bovendien wordt in veel gemeenten geen registratie van potentiële kopers van bouwgrond bijgehouden.
Daarom is besloten een telefonische enquête te houden onder huishoudens in
Tilburg en Eindhoven. De enquête is uitgevoerd in de jaren 1983 en 1984. Ingang
voor de benodigde telefoonnummers vormen de telefoonboeken van de gemeenten
Tilburg en Eindhoven uit 1972. Hieruit is een steekproef getrokken, door op
verschillende, systematisch getrokken bladzijden uit het telefoonboek steeds één
kolom met namen te halen. Daarna zijn bedrijven uit de lijst verwijderd. Vervolgens is het telefoonboek van 1983 ter vergelijking er naast gelegd. Uit de vergelijking van voorletters, achternaam en adres zijn twee groepen geselecteerd:
a. huishoudens die in 1983 op hetzelfde adres wonen als in 1972 (potentiële
stedelijke blijvers);
b. huishoudens die tussen 1972 en 1983 binnen Tilburg en Eindhoven van adres
zijn veranderd (potentiële stedelijke migranten).
Beide groepen zijn vervolgens telefonisch benaderd met de vraag of zij eventueel
geneigd zijn (geweest) te verhuizen naar een woning in het suburbane gebied. Deze
korte telefonische enquête heeft een getrapte opbouw.
In de eerste plaats is gekeken of het een zelfstandig woonachtig huishouden betreft.
Indien het telefoonnummer toebehoort aan een bedrijfsvestiging, is het telefoonnummer niet van toepassing. Huishoudens die volgens de vergelijking van de telefoonboeken geclassificeerd zijn als potentiële stedelijke blijvers, maar in werkelijkheid toch in de tussenliggende periode binnen de stad zijn verhuisd zijn
vervolgens als potentiële stedelijke migrant beschouwd. Voor de aanvankelijk als
potentiële stedelijke migrant getypeerde huishoudens, en die niet binnen de stad
zijn verhuisd, is het omgekeerde gebeurd. De potentiële stedelijke blijvers is
allereerst gevraagd of zij zich in Eindhoven of Tilburg dan wel in een andere
gemeente hebben laten registreren als woningzoekende. Indien dit niet het geval
is, is gevraagd of zij sinds 1972 van plan zijn geweest te verhuizen. Als controlevraag is opgenomen of de respondent ooit in de krant heeft gekeken of ergens een
voor hem of haar geschikte woning wordt aangeboden. Indien beide vragen ontkennend worden beantwoord, is aangenomen dat het onderhavige huishouden niet
verhuisgeneigd is (geweest). In het geval dat op één van beide vragen bevestigend
is geantwoord, is verder gevraagd of het huishouden ooit heeft overwogen naar een
gemeente buiten Eindhoven of Tilburg te verhuizen. Dezelfde vraag is ook gesteld
aan de potentiële stedelijke migranten. Ook hier is een controlevraag in de enquête
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ingebouwd, namelijk of het huishouden per se altijd in Eindhoven of Tilburg heeft
willen blijven wonen. Bij een bevestigend antwoord is aangenomen dat het huishouden de stad niet heeft willen verlaten. Voor de respondenten die geneigd zijn
(geweest) de stad te verlaten, is vervolgens nagegaan naar welke gemeente buiten
Eindhoven of Tilburg men heeft willen verhuizen. Indien de gewenste woonplaats
in het suburbane gebied ligt, of als het huishouden in het algemeen naar een
woning in het suburbane gebied op zoek is (geweest), is een afspraak gemaakt voor
een interview. Ongeveer driekwart van de benaderde Tilburgse en Eindhovense
potentiële stedelijke blijvers heeft in de periode 1972-1983 niet de neiging gehad
om te verhuizen. Nog eens 14% in Tilburg en 16% in Eindhoven hebben geen
plannen gehad om de stad te verlaten. Ongeveer 88% van de potentiële stedelijke
blijvers heeft in de periode 1972-1983 nooit overwogen Eindhoven of Tilburg te
verlaten. Dit percentage ligt bij de potentiële stedelijke migranten lager, namelijk
in Tilburg 77% en Eindhoven 75%. Een kwart van de potentiële stedelijke
migranten heeft overwogen om zich elders te vestigen. Voor beide populaties geldt
dat slechts een gering percentage huishoudens heeft overwogen om te verhuizen
naar het omliggende suburbane gebied: 3% van de potentiële stedelijke blijvers en
6% van de potentiële stedelijke migranten hebben ooit overwogen om te suburbaniseren, maar dat uiteindelijk niet gedaan.
Tabel 6.5 Steekproef en respons bij (niet) verhuisde blijvers en Tilburg en Eindhoven

Stcekproefomvang
Niet van toepassing
Bijgestelde steekproef
Non-respons:
Onbereikbaar
Weigering
Subtotaal

Huishoudens die altijd op hetzclfdc adres hebben gewoond

Huishoudens die binncnstedelijk verhuisd zijn

Tilburg

Tilburg

Eindhoven

Eindhoven

2.033
30
2.003

2.145
43
2.102

771
46
725

683
59
624

148
345
493

153
429
582

74
95
169

81
100
181

24,6

27,7

29,0

Respons

1.510

1.520

233
556

Niet verhuisgeneigd

1.123

1.094

-

-

% van respons

74,4

72,0

Wel verhuisgeneigd:
- binnen de stad
- naar overige stadsregio
- naar suburbaan gebied
- naar elders
- onduidelijke voorkeur

218
47
40
47

243
59
36
51
10

429
28
33
50
16

334
46
29
26
8

% van bijgestelde steekproef

-

443

Om relevante stadsregionale migranten te vinden is een andere weg bewandeld. Er
is van uitgegaan dat meer potentiële suburbanisanten in de laagtijperiode verhuisd
zijn naar een overige stadsregionale gemeente, door de toenemende concentratie
van de woningbouw in de overige stadsregionale gemeenten. De tijdens de periode
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1974-1982 vanuit Tilburg of Eindhoven naar de vier geselecteerde stadsregionale
gemeenten (Veldhoven, Nuenen ca.. Coirle en Berkel-Enschot) verhuisde personen zijn als ingang gekozen. Wederom zijn via het gemeentelijke register van
gevestigde personen de adressen verzameld. Vervolgens is via de FÍT-servicedienst
voor inlichtingen over telefoonnummers (008) nagegaan of de opgegeven adressen
en namen nog overeenstemden en zo ja, wat het telefoonnummer is. Huishoudens
zonder telefoon of met een geheim nummer zijn buiten beschouwing gebleven.
Huishoudens die na telefonisch contact niet afkomstig blijken te zijn uit Eindhoven
of Tilburg zijn als niet van toepassing beschouwd, evenals personen die niet
zelfstandig woonachtig bleken te zijn. Tevens is gecontroleerd of het jaar van
verhuizing klopte met de gemeentelijke opgave. Aan de potentiële stadsregionale
migranten is gevraagd of zij ooit hebben overwogen om naar een andere gemeente
dan hun huidige woonplaats te verhuizen, en of zij per se altijd in hun huidige
woonplaats hebben willen wonen (zie tabel 6.7). Ruim 30% van de potentiële
stadsregionale migranten in Coirle en ruim 50% van de potentiële stadsregionale
migranten in de overige drie stadsregionale gemeenten hebben ook overwogen zich
elders te vestigen. Het aandeel huishoudens dat overwogen heeft naar het suburbane gebied te verhuizen bedraagt in Coirle 16%, in Berkel-Enschot 14%, in
Veldhoven 12% en in Nuenen ca. 10%.
Tabel 6.6 Populatie en respons van enquête onder blijvers die binnen de stadsregio zijn verhuisd
Migranten uit Tilburg
naar
Coirle
Populatie-omvang
Niet van toepassing
Bijgestelde populatie
Non-respons:
Onbereikbaar
Weigering
Subtotaal

Migranten uit Eindhoven

naar
naar
Berkel-Enschot Veldhoven

naar
Nuenen e.a.

376
20
356

151
18
133

458
40
418

275
22
253

%

21
14
35
9,8

20
20
40
30,1

64
35
99
23,7

29
25
54
21,3

Respons

321

93

319

199

Het aantal huishoudens dat heeft overwogen in de periode 1972-1983 naar een
landelijke suburbane gemeente in de omgeving van Eindhoven of Tilburg te verhuizen is dus ook onder de stadsregionale migranten uiterst gering. Deze uitkomst
is niet eenduidig. Enerzijds is het mogelijk dat de woonvoorkeur van de stedelijke
bevolking om naar een suburbane gemeente te verhuizen toch niet zo algemeen is
als vaak wordt verondersteld. Ook is het mogelijk dat veel, op zichzelf verhuisgeneigde huishoudens, de mogelijkheden en beperkingen om naar het suburbane
gebied te verhuizen zodanig opvatten dat zij deze aspiratie reeds in een vroeg
stadium van hun verhuisoverwegingen laten vallen. Omdat tijdens de telefonische
enquête een afspraak is gemaakt voor een uitgebreider mondeling vraaggesprek is
de respons hoog. De totale omvang van de controlegroepen voor de suburbanisanten is 227 huishoudens, op een onderzochte populatie van 6.617 huishoudens (3%).
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Tabel 6.7 Woonvoorkeur van blijvers die binnen stadsregio zijn verhuisd
Migranten uit Eindhoven

Migranten uit Tilburg

Alleen naar huidige woonplaats
Naar andere stadsregionale
gemeente(n)
Naar suburbaan gebied
Naar elders
Onduidelijke voorkeur

naar
Coirle

naar
naar
Bcrkel-Enschot Veldhoven

naar
Nuenen e.a.

214

43

134

95

20
51
20
16

18
13
6
13

77
38
29
41

44
19
23
18

Tabel 6.8 Respons bij mondelinge enquête suburbanisatie-geneigden
Populatie
Niet verhuisd in Tilburg
Niet verhuisd in Eindhoven
Verhuisd binnen Tilburg
Verhuisd binnen Eindhoven
Verhuisd naar Goirle
Verhuisd naar Berkel-Enschot
Verhuisd naar Veldhoven
Verhuisd naar Nuenen e.a.
Totaal

6.5

Non-respons Respons

%

40
36
33
29
51
13
38
19

5
4
3
4
8
1
4
3

35
32
30
25
43
12
34
16

88
83
91
86
84
92
89
84

259

32

227

88

Samenvatting

Residentiële suburbanisatie is in dit onderzoek opgevat als het proces waarbij
huishoudens uit de gemeenten Tilburg en Eindhoven verhuizen naar woningen in
landelijke suburbane woonkernen in het woningmarktgebied Midden-Brabant. Dit
impliceert dat huishoudens die uit Tilburg en Eindhoven zijn verhuisd naar één van
de om beide steden gelegen overige stadsregionale gemeenten niet als suburbanisant zijn gekwalificeerd. Het gaat bij hen om een verhuizing binnen het, op
beleidsmatige gronden afgegrensde stedelijke gebied in Midden-Brabant.
De ontwikkeling van de residentiële suburbanisatie in Midden-Brabant komt in
grote lijnen overeen met de ontwikkeling die eerder (in hoofdstuk 4) voor geheel
Nederland is beschreven. De bevolking in de gemeenten Tilburg en Eindhoven
neemt in het begin van de jaren zeventig af, maar tien jaar later is er sprake van
lichte bevolkingsgroei. Een steeds groter deel van de regionale bevolkingsgroei
komt terecht in de overige stadsregionale gemeenten met een opvangtaak, terwijl
de bevolkingsgroei in het suburbane gebied in de loop van de tijd geringer wordt.
Ook de binnenlandse vertrekoverschotten van beide stedelijke centrumgemeenten
en de vestigingsoverschotten van het suburbane gebied worden steeds kleiner. In
diverse suburbane gemeente in Midden-Brabant slaat het binnenlandse vestigingsoverschot om in een vertrekoverschot. Deze veranderingen worden in hoofdzaak
bepaald door de verminderde omvang van het vertrek uit Tilburg en Eindhoven.
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Wanneer in de jaren 1982-1984 het stedelijk vertrek weer toeneemt, komt een
groter deel van de vertrekkers in de overige stadsregionale gemeenten terecht.
De centrale vraagstelling van dit onderzoek is na te gaan welke maatschappelijke
en ruimtelijke omstandigheden een rol hebben gespeeld bij de vermindering van
het vertrek van huishoudens uit Eindhoven en Tilburg naar het landelijke suburbane gebied. Daarbij wordt gelet op veranderingen in de samenstelling van de
suburbanisantenpopulatie en op eventuele veranderingen in de motivatie om naar
het suburbane gebied te verhuizen.
Om deze vraagstelling te kunnen beantwoorden is een huishoudensenquête gehouden, waarbij drie populaties zijn onderscheiden:
Huishoudens die vanuit Tilburg en Eindhoven naar vijftien landelijke
suburbane gemeenten in de Kempen zijn verhuisd (suburbanisanten).
Huishoudens die ooit hebben overwogen om vanuit Tilburg en Eindhoven te
verhuizen naar het omliggende landelijke suburbane gebied, maar gedurende
de periode 1973-1983 zelfstandig woonachtig zijn gebleven in Tilburg of Eindhoven. Het gaat hierbij om huishoudens die in hun oorspronkelijke woning zijn
blijven wonen (stedelijke blijvers) of binnen Tilburg of Eindhoven zijn
verhuisd (stedelijke migranten).
Huishoudens die ooit hebben overwogen om vanuit Tilburg en Eindhoven te
verhuizen naar het omliggende landelijke suburbane gebied, maar in de
periode 1979-1982 verhuisd zijn naar één van de vier geselecteerde overige
stadsregionale gemeenten (Veldhoven, Nuenen ca., Coirle en BerkelEnschot).
Onder suburbanisanten is een integrale telling gehouden bij huishoudens die in de
periode 1972-1976 (hoogtijperiode van de suburbanisatie) of in de periode 19791982 (laagtijperiode) zijn verhuisd. De suburbanisatie-geneigden in Eindhoven,
Tilburg en overige stadsregionale kernen zijn via steekproeven geselecteerd.
Deze werkwijze levert problemen op voor de kwantificering van de uitkomsten van
het onderzoek voor de totale bevolking in Tilburg en Eindhoven. Bij het onderzoek
onder de suburbanisanten gaat het om een deel van de periode 1972-1982 en is
tevens maar een deel van het suburbane gebied om Tilburg en Eindhoven onderzocht, namelijk de vijftien Kempense gemeenten. De totale omvang van het aantal
uit Tilburg en Eindhoven naar het omliggende suburbane gebied verhuisde huishoudens is niet bekend. Wel kan via migratiestatistieken een schatting worden
gemaakt. De populatie waaruit de steekproef voor de suburbanisatie-geneigden is
getrokken, bestaat in principe uit alle huishoudens die in 1972 en 1983 zelfstandig
woonachtig zijn in Tilburg en Eindhoven. De omvang van deze populatie is niet
bekend. De stadsregionale migranten zijn verkregen door middel van een telefonische enquête onder alle uit Tilburg of Eindhoven naar de geselecteerde stadsregionale gemeenten verhuisde huishoudens (met een niet-geheime telefoonaansluiting). De omvang van deze populatie is weliswaar bekend, maar het gaat wederom
om een deel van de stadsregionale gemeenten en uitsluitend om huishoudens die
in de periode 1979-1982 zijn verhuisd.
Er kunnen weliswaar betrouwbare uitspraken worden gedaan over de wijzigingen
die zich op huishoudensniveau hebben voorgedaan met betrekking tot het suburbanisatieproces in Midden-Brabant. De uitspraken mogen niet zonder meer worden
gegeneraliseerd voor de groep van suburbanisatiegeneigde huishoudens die oorspronkelijk in Eindhoven en Tilburg woonachtig was en dat voor een deel nog is.
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7

SUBURBANISATIE EN VRAAG- EN AANBODSVERANDERINGEN
OP DE STADSGEWESTELIJKE WONINGMARKT IN MIDDENBRABANT

7.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de vermindering van de residentiële suburbanisatie in
verband gebracht met veranderingen aan de aanbodzijde en de vraagzijde op de
woningmarkt in Midden-Brabant. Bij de aanbodzijde (paragraaf 7.2) is in eerste
instantie gekeken naar de groei van de totale woningvoorraad en de woningbouw
per ruimtelijke deelmarkt. Vervolgens is de aandacht gericht op de door suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden betrokken woningen.
Aan de vraagzijde (paragraaf 7.3) gaat het allereerst om de veranderingen in de
bevolkingssamenstelling in de brongebieden van de suburbanisatie, namelijk de
gemeenten Tilburg en Eindhoven. Daarna wordt nagegaan in welke zin zich veranderingen hebben voorgedaan in de samenstelling van deze groepen huishoudens,
onderscheiden naar sociaal-demografische kenmerken, sociaal-economische kenmerken en de suburbane woonervaring.
In paragraaf 7.4 worden veranderingen in de aard van de door suburbanisanten
betrokken woningen in verband gebracht met veranderingen in de samenstelling
van de suburbanisantenpopulatie. De bedoeling is na te gaan of de veranderingen
in de aard van de betrokken woningen het gevolg zijn van het feit dat andere typen
huishoudens zich als vragers op het suburbane deel van de stadsgewestelijke
woningmarkt hebben aangediend. Indien dit niet het geval is, dan mag worden
aangenomen dat de vraag naar woningen in het suburbane gebied is veranderd
ongeacht de veranderingen van de samenstelling van de vraag. Dat wil zeggen dat
contextvariabelen verantwoordelijk zijn voor de vermindering van de vraag naar
woningen in het suburbane gebied.
7.2

Veranderingen in het woningaanbod

7.2.1

Groei van de woningvoorraad en woningbouw

Tussen 1970 en 1985 is de woningvoorraad in Midden-Brabant met meer dan de
helft (57%) toegenomen (zie tabel 7.1). De woningbouw in de gemeenten Eindhoven en Tilburg blijft achter bij die in de overige deelgebieden. Een deel van de
woningproduktie is ontstaan door vervangende nieuwbouw. Het saldo-cijfer van
de toename van de woningvoorraad wordt ook beïnvloed door afsplitsingen in de
bestaande woningvoorraad en de omzetting van bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen in
woningen. In de stadsregio's moet per saldo een groter beslag worden gelegd op
de woningbouw om de totale woningvoorraad op peil te houden. In het suburbane
gebied spoort de groei van de woningvoorraad getalsmatig beter met de toevoeging
door nieuwbouw. De woningvoorraad in het suburbane gebied is gemiddeld jonger
en komt daardoor minder in aanmerking voor afbraak. Daarnaast leent de oudere
bestaande voorraad in het suburbane gebied zich minder voor afsplitsingen.
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Tabel 7.1 Groei van de woningvoorraad en woningbouw in Midden-Brabant, 1970-1984
Woningbouw

Groei woningvoorraad

Stedelijke centra:
- Tilburg
- Eindhoven
Subtotaal
Overige stadsregio:
- om Tilburg
- om Eindhoven
Subtotaal
Suburbaan gebied:
- Groeiklasse 3
- Groeiklasse 2
Subtotaal
Midden-Brabant

Absoluut

%

Absoluut

%

Verschil

15.572
22.528
38.100

38,1
43,6
41,2

17.258
23.180
40.438

42,2
44,9
43,7

1.686
652
2.338

7.771
22.525
30.296

86,8
72,7
75,9

8.485
24.652
33.137

94,7
79,7
83,0

714
2.127
2.841

12.842
14.878
27.720

74,9
75,4
75,2

13.280
14.891
28.171

77,4
75,5
76,4

438
13
451

96.116

56,8

101.746

60,1

5.630

Bron: CBS, Statistiek van de Bouwnijverheid

De ontwikkeling van de woningbouw verloopt in Midden-Brabant in grote lijnen
overeenkomstig het nationale beeld. Wel is in Midden-Brabant de groei van de
woningbouw in het begin van de jaren zeventig en de vermindering van de woning
bouw na 1973 minder extreem. Daarnaast vallen de schommelingen in de jaarlijkse
woningproduktie na 1976 op. Er zijn weinig verschillen tussen de deelgebieden in
de ontwikkeling van de woningproduktie met uitzondering van de gemeente
Eindhoven. In Eindhoven fluctueert de woningbouw sterk en deze jaarlijkse fluc
tuaties zijn in hoofdzaak verantwoordelijk voor de schommelingen in de regionale
woningbouwcijfers na 1976.
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Figuur 7.1 Ontwikkeling van de jaarlijkse woningbouw in Nederland en in het woningmarktgebied
Midden-Brabant, 1970-1984 (1970 = 100)
Bron: CBS, Statistiek van de Bouwnijverheid
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Ruimtelijke spreiding van de woningbouw

De spreiding van de woningbouw over de deelgebieden verandert lange tijd weinig
(zie tabel 7.2). De meeste veranderingen doen zich nog voor ten aanzien van het
aandeel van beide stedelijke centrumgemeenten in de regionale woningproduktie.
Dit aandeel wordt in de loop van de jaren zeventig minder, maar in het begin van
de jaren tachtig treedt een herstel op, zij het dat het dan wel om een geringer
totaal aantal gebouwde woningen gaat. Pas na 1982 neemt het aandeel van de ge
meente Tilburg sterk toe (door stadsvernieuwing en ontwikkeling van de woningbouwlokatie Tilburg-Noord). In de stadsregio Eindhoven blijven relatief veel
woningen gebouwd worden in de gemeenten buiten Eindhoven. Wel wordt het
aandeel van het suburbane gebied in de regionale woningproduktie na 1982 gelei
delijk kleiner. Gezien de geringe concentratie van de woningbouw in de gemeen
ten met een subregionale groeifunctie (groeiklasse 3) is er steeds minder speel
ruimte voor concentratie van de woningbouw door de vermindering van de totale
woningproduktie. Er zijn onvoldoende argumenten voor de stelling dat de ver
mindering van het vertrek uit de stedelijke centra naar het suburbane gebied
veroorzaakt wordt door het aantrekken van de woningbouw in Eindhoven en
Tilburg. Wel is het zo dat na 1982 het aandeel van de suburbane gemeenten in
de regionale woningproduktie afneemt, wat mogelijk een rem heeft betekend op
de komst van stedelingen naar het suburbane gebied.
Tabel 7.2 Spreiding van de woningbouw in Midden-Brabant per driejaarlijkse periode, 1970-1984
(in%)

Stedelijke centra:
- Tilburg
- Eindhoven
Subtotaal
Overige stadsregio:
- om Tilburg
- om Eindhoven
Subtotaal
Suburbaan gebied:
- Groeiklasse 3
- Groeiklasse 2
Subtotaal
Midden-Brabant

\9Ί0-Π2

1973-75

1976-·78

1979-'81

1982-,84

17,9
23,4
41,3

13,5
25,5
39,1

15,8
21,4
37,2

16,3
25,0
413

22,4
16,9
39,3

8,1
22.9
31,0

7,7
25,9
33,6

9,1
25,4
34,4

8,5
20,5
31,0

8,6
26,5
35,2

13,5
14,4
27,8

13,2
14,1
27,3

13,7
14,6
28,3

13,6
16,0
29,6

10,9
14,6
25,5

100

100

100

100

100

Bron: CBS, Statistiek van de Bouwnijverheid

7.2.3

Woningbouw naar financieringswijze

Naast de omvang moet ook de samenstelling van de woningproduktie in ogen
schouw worden genomen. De ontwikkelingen in de jaren zeventig worden geken
merkt door een verschuiving van de woningbouw in de richting van de koopsector.
Het aandeel vrije sectorwoningen wordt steeds groter en het aandeel woning
wetwoningen steeds kleiner. Na 1973, wanneer de totale woningproduktie afneemt,
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blijft de bouw van het aantal vrije sectorwoningen op hetzelfde peil. Vooral de
jaren 1977 en 1978 worden gekenmerkt door de bouw van een gering aantal
woningwetwoningen. Ook de opleving van de woningproduktie in 1977 is in hoofdzaak bepaald door de bouw van vrije sector- en premiewoningen. Op de koopwoningenmarkt heerst dan nog een hausse-situatie. Pas na 1982 komt hierin
verandering en is het aantal gebouwde vrije sectorwoningen gering.
Tabel 7.3 Woningbouw in Midden-Brabant naar financieringswijze, 1970-1984
Woningwet

1970-1972
1973-1975
1976-1978
1979-1981
1982-1984

Premie

Vrije sector

Totaal

Absoluut

%

Absoluut

%

Absoluut

%

%

7.899
7.474
4.108
4.046
6.723

30,8
29,4
23,1
24,9
40,1

11.280
10.056
7.584
6.885
7.737

44,0
39,6
42,7
42,5
46,8

6.486
7.829
6.078
5.266
2.295

25,3
30,9
34,2
32,5
13,7

100
100
100
100
100

Bron: CBS, Statistiek van de Bouwnijverheid

Deze algemene ontwikkeling heeft voor de deelgebieden een verschillende uitwerking. Door voor elk deelgebied lokatiequotiënten per financieringscategorie te
berekenen zijn de sectorale en ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar betrokken
(zie figuren 7.2 t/m 7.7). Een lokatiequotiënt groter dan 1 duidt op een relatieve
oververtegenwoordiging van een bepaalde categorie woningen in een deelgebied
binnen Midden-Brabant. De variatie van de lokatiequotiënten is het grootst bij
woningwet- en vrije sectorwoningen. In het begin van de jaren zeventig is de bouw
van woningwetwoningen geconcentreerd in Eindhoven en Tilburg. In de gebieden
buiten Eindhoven en Tilburg worden relatief veel vrije sectorwoningen gebouwd.
Gaandeweg de jaren zeventig neemt deze ruimtelijke tweedeling in de samenstelling van de woningbouw af. De concentratie van de bouw van woningwetwoningen
in de gemeente Tilburg is in het begin van de jaren tachtig gering. In de gemeente
Eindhoven worden daarentegen ook na 1979 veel woningwetwoningen gebouwd. Dit
is een reactie op de geringe bouw van woningwetwoningen in de voorgaande
periode.Na het midden van de jaren zeventig zijn in de overige stadsregionale
gemeenten om Tilburg relatief veel woningwetwoningen gebouwd, maar in de
overige stadsregionale gemeenten om Eindhoven blijft het aandeel woningwetwoningen relatief klein.
De veranderingen in de spreiding van de bouw van de vrije sectorwoningen is in
grote lijnen omgekeerd aan de veranderingen bij de woningwetwoningen. In Tilburg
en Eindhoven worden aan het eind van de jaren zeventig steeds meer vrije sectorwoningen gebouwd. De nieuwbouw in de stedelijke centrumgemeenten lijkt dan
beter aan te sluiten bij de woningbehoefte van (potentiële) suburbanisanten. Maar
de bouw van vrije sectorwoningen in de stad is van korte duur, want na 1980 loopt
het aantal al weer sterk terug. Ongeveer de helft van de nieuwbouw in beide steden
centrumgemeenten bestaat dan uit woningwetwoningen. De overige stadsregionale
gemeenten houden hun woningproduktie goed op peil, niet in de laatste plaats
door het bouwen van vrije sectorwoningen. Zodoende slagen stadsregionale
gemeenten erin hun opvangfunctie voor het stedelijk vertrek waar te maken.
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driejaarlijkse periode, 1970-1984
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Figuur 7.4 Lokaticquoticnten van de woningbouw naar financieringswijze in de overige gemeenten
van de stadsregio Tilburg per driejaarlijkse periode, 1970-1984
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In het suburbane gebied worden relatief meer woningwetwoningen gebouwd en
minder vrije sectorwoningen. Vooral in de groeiklasse 3-gemeenten loopt het
aandeel van de bouw van vrije sectorwoningen na het midden van de jaren zeventig terug, ten bate van de bouw van woningwetwoningen. De oververtegenwoordiging van de bouw van vrije sectorwoningen blijft in de groeiklasse 2-gemeenten in
het suburbane gebied daarentegen gehandhaafd.
72.4

Woningbouw in het onderzoeksgebied

Er zijn ook woningbouwcijfers verzameld voor het deel van het woningmarktgebied
Midden-Brabant waarop het onderzoek betrekking heeft (zie paragraaf 6.2; de
figuren 6.1 en 6.2). De gegevens hebben betrekking op de hoogtijperiode van de
suburbanisatie (1972-1976) en de laagtijperiode (1979-1982). Ook in het onderzoeksgebied wordt de totale woningproduktie in de loop van de tijd kleiner
(afname tussen hoogtij- en laagtijperiode met 29 %). De vermindering van de
nieuwbouw treedt in alle deelgebieden op, met uitzondering van de gemeente
Tilburg (zie tabel 7.4). Het gemiddelde woningbouwcijfer voor Tilburg in de
laagtijperiode wordt sterk bepaald door de oplevering van veel woningen in 1982.
Deze opleving in woningbouw heeft geringe gevolgen voor de migratie uit Tilburg
in de laagtijperiode, aangezien aangenomen mag worden dat het effect van nieuwbouw op de mobiliteit pas na enige tijd kan worden gemeten. Overigens is in de
gemeente Tilburg ook de gemiddelde toename van de woningvoorraad door nieuwbouw in de laagtijperiode kleiner dan in de hoogtijperiode.
Tabel 7.4 Gemiddelde jaarlijks aantal nieuwbouwwoningen naar financieringswijze in het onderzoeksgebied per subperiode
Huursector

Tilburg
Eindhoven
Goirle/Berkel-Enschot
Vcldhoven/Nuencn
De Kempen
Totaal

Koopsector

Woningwet

Prcmie-huur

Hoog

Laag

Hoog

446
722
91
136
272

305
520
119
132
221

282
698
59
77
53

1668

1300

1169

Premie-koop

Vrije sector

Hoog

Laag

Hoog

Laag

221
83
25
17
14

Z38
419
72
200
243

273
441
33
Z38
188

86
249
167
353
451

267
206
59
116
312

360

1172

1173

1306

960

Laag

Bron: CBS, Statistiek van de Bouwnijverheid

De bouw van het aantal huurwoningen loopt vooral door de vermindering van de
bouw van premiewoningen terug (afname met 70%). Premiehuurwoningen worden
in de hoogtijperiode voornamelijk in de beide stedelijke centrumgemeenten gebouwd. Vooral in Eindhoven krimpt de bouw van premiehuurwoningen in. Door
deze ontwikkeling doet zich in Tilburg en Eindhoven een aanmerkelijke verschuiving voor in de verhouding tussen de woningbouw in de huur- en koopsector. In
beide gemeenten worden in de hoogtijperiode ruim twee keer zoveel huurwoningen
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gebouwd als koopwoningen, maar in de laagtijperiode is het aantal gebouwde huuren koopwoningen nagenoeg gelijk aan elkaar. In beide steden wordt dus relatief
wel meer koopwoningen gebouwd, maar dit gaat voornamelijk ten koste van de
duurdere premie-huurwoningen.
De verhouding tussen huur- en koopwoningen in de overige gebieden blijft nagenoeg gelijk, behalve in Goirle en Berkel-Enschot waar het aandeel huurwoningen
in de nieuwbouw in de laagtijperiode aanmerkelijk groter is dan het aandeel koopwoningen. Het aantal gebouwde premiekoopwoningen is in beide perioden gelijk.
Premiekoopwoningen worden vooral gebouwd in Eindhoven, Tilburg en de overige
stadsregionale gemeenten om Eindhoven. In de suburbane gemeenten in de
Kempen vermindert de bouw van premie- en vrije sectorwoningen sterker dan in
het onderzoeksgebied als geheel. De bouw van de woningwetwoningen steekt hierbij gunstig af. Niettemin neemt het aantal gebouwde woningwetwoningen in de
Kempen met 18% af.
72.5

Betrokken woningen

Gegevens over door de onderzochte populaties betrokken woningen geven inzicht
in de gerealiseerde vraag van de suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden.
Allereerst worden de volgende kenmerken van de betrokken woningen afzonderlijk
behandeld:
bestaande en nieuwe woningen;
huur- en koopwoningen;
woonvorm;
prijs van de woning.
Daarna worden deze kenmerken gecombineerd in een typologie van de betrokken
woningen.
7.2.5.1

Van nieuwe naar bestaande woningen

Suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden oriënteren zich in toenemende mate
op de bestaande woningvoorraad (zie tabel 7.5).
Tabel 7.5

Betrokken woningen uitgesplitst naar bestaande en nieuwe woningen per subperiode
(in %)

Suburbanisanten
Suburbanisatie-geneigden:
Verhuisd binnen Tilburg/Eindhoven
Verhuisd naar overige stadsregio

Hoogt ij periode

Laagtijperiode

Bestaand

Nieuw

Bestaand

Nieuw

39

61

61

39

46
-

54
-

74
70

26
30

De relatie tussen woningbouw en migratie neemt hierdoor een andere wending.
Gerekend vanuit de aanbodzijde van de woningmarkt wordt de mobiliteit steeds
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minder gestuurd door de spreiding van de nieuwbouwwoningen, maar steeds meer
door de beschikbare bestaande woningen. Voor de stedelijke situatie betekent dit
dat niet zo zeer de nieuwbouw in de steden een remmende invloed heeft op de
omvang van de suburbanisatie, maar vooral het vrijkomen van bestaande woningen in de steden.
Ook in het suburbane gebied treedt de verschuiving naar bestaande woningen op.
Eerder is de verwachting uitgesproken dat de vermindering van de nieuwbouw in
het suburbane gebied de suburbanisatie een halt heeft toegeroepen. Naast de
vermindering van het aantal gebouwde woningen in het suburbane gebied gaat het
daarbij ook om het aantal concurrerende vragers op de suburbane (nieuwbouw)markt. De druk op de suburbane nieuwbouwmarkt vanuit de autochtone woningvraag en vestigers vanuit andere delen van Nederland en het buitenland bepaalt
immers mede mogelijkheden voor suburbanisanten uit Eindhoven en Tilburg om
een nieuwbouwwoning in de Kempen te betrekken. Over deze concurrentiestrijd
bestaan geen duidelijke gegevens, vandaar dat een indicatieve berekening is
gemaaktStartpunt is het totale aantal huishoudens dat zich in beide perioden
vanuit Tilburg en Eindhoven in de Kempen heeft gevestigd (zie tabel 6.3). Een
marginaal probleem is dat het aantal vanuit Eindhoven en Tilburg naar Westerhoven vertrokken huishoudens niet bekend is. Op grond van de migratiestatistieken
is dit aantal geschat (10 huishoudens in de hoogtijperiode en 5 huishoudens in de
laagtijperiode). In de hoogtijperiode hebben zich dus in totaal 1.817 huishoudens
uit Eindhoven en Tilburg in het suburbane gebied van de Kempen gevestigd. In de
laagtijperiode gaat het om 917 huishoudens. Van dit totaal zijn vervolgens de
huishoudens afgetrokken die weliswaar afkomstig zijn uit Eindhoven en Tilburg
maar niet zelfstandig gehuisvest zijn in het suburbane gebied. Het gaat hier om
alleenstaande jongeren die teruggaan naar het al dan niet ouderlijke huis, personen
die gaan samenwonen met een reeds gevestigd persoon en mensen die gehuisvest
zijn in een kazerne, klooster, tehuis e.d.. De bijgestelde aantallen bedragen in de
hoogtijperiode 1723 en in de laagtijperiode 853 suburbaniserende huishoudens.
Door de procentuele verdelingen onder de respondenten naar nieuwbouw en
bestaande woningen los te laten op de aantallen huishoudens die uit Eindhoven en
Tilburg naar de Kempen zijn verhuisd, is berekend hoeveel nieuwbouwwoningen
in de Kempen in totaal door suburbanisanten zijn betrokken (zie tabel 7.6).
Tabel 7.6

Door suburbanisanten, overige vestigers en eigen bevolking betrokken nieuwbouwwoningen in De Kempen per subperiode (geschatte aantallen)

Hoogtijperiode
Laagtijperiode

Suburbanisanten

Overige vestigers

Eigen bevolking

abs.

%

abs.

%

abs.

%

1.061
336

21
11

3.439
1.565

68
53

548
704

11
27

Bron: CBS, Statistiek binnenlandse migratie; eigen onderzoek

Ook voor de aantallen overige vestigers is een dergelijke berekening gemaakt.
Daarbij is geput uit de migratiestatistieken van het CBS. In de hoogtijperiode
vestigen zich in totaal 15.926 personen uit overig Nederland en 1.155 personen uit
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het buitenland in de vijftien Kempense gemeenten. In de laagtijperiode gaat het
om 8.666 personen uit overig Nederland en 952 personen uit het buitenland. Ook
bij deze overige vestigers is het percentage niet zelfstandige woonachtige personen
uit het suburbanisantenonderzoek in mindering gebracht. Vervolgens is via de
gemiddelde huishoudensomvang uit het suburbanisantenonderzoek het aantal personen herleid tot huishoudens. Daarna zijn de verdelingspercentages van de
suburbanisanten over nieuwbouw en bestaande woningen gerelateerd aan het
aantal overige vestigers. De veronderstelling is dus steeds dat suburbanisanten en
overige vestigers voor wat huishoudensomvang en oriëntatie op de nieuwbouw
betreft met elkaar overeenstemmen. De resterende nieuwbouwwoningen zijn
toegedeeld aan de eigen bevolking uit het suburbane gebied. Uit tabel 7.6 komt
naar voren dat in de laagtijperiode een groter deel van de nieuwbouw door de
eigen bevolking uit het suburbane gebied is betrokken.
De verschuiving van de suburbanisanten naar de bestaande woningen in het suburbane gebied hangt, naast de sterkere concurrentie vanuit de eigen bevolking op
de nieuwbouwmarkt, samen met het relatief grote aandeel woningen dat in het
begin van de jaren zeventig in het suburbane gebied is gebouwd. Voor de hoogtijsuburbanisanten betekent deze woningproduktie een aanbod van nieuwbouwwoningen, maar voor de laagtijsuburbanisanten is dit een potentieel aanbod van bestaande woningen. Het is afhankelijk van de doorstroming uit deze woningen of dit
potentiële aanbod ook feitelijk op de markt komt. Het grote aantal doorverhuizingen onder de suburbanisanten (zie paragraaf 6.4.1) doet dit vermoeden. Ook betrekken laagtijsuburbanisanten relatief vaker woningen die voor 1970 zijn gebouwd.
72.5.2

Van koop- naar huurwoningen

Suburbanisanten betrekken niet alleen minder nieuwbouwwoningen ook de aard
van de nieuwbouwwoningen is veranderd. Veel suburbanisanten zijn, waar het
nieuwbouwwoningen betreft, doorgeschoven van de vrije sector naar de premiekoop sector (zie tabel 7.7). De oververtegenwoordiging van suburbanisanten op
dit segment van de suburbane woningmarkt is alleen maar toegenomen. Daarnaast
zijn suburbanisanten relatief veel meer terechtgekomen in nieuwbouwwoningen in
de huursector.
Tabel 7.7 Woningbouw in De Kempen en door suburbanisanten betrokken woningen naar financieringswijze per subperiode
Hoogtijperiodc

Laagtijperiode
Betrokken
woningen

Gebouwde
woningen

Gebouwde
woningen

Betrokken
woningen

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

- Huur
- Premie-koop
- Vrije sector-koop

1.629
1.214
2.254

32,0
23,8
44,2

29
91
169

10,0
31,5
58,5

942
752
1.248

33,0
25,6
42,4

33
47
37

28,2
40,2
31,6

Totaal

5.097

100

289

100

2.942

100

117

100
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De verschuiving naar de huursector doet zich onder suburbanisanten ook voor bij
bestaande woningen (zie tabel 7.8). Ook suburbanisatie-geneigden oriënteren zich
in de laagtijperiode meer op huurwoningen (zie tabel 7.9). Suburbanisatie-geneigden hebben al in de hoogtijperiode relatief vaker dan suburbanisanten een huurwoning betrokken. In de laagtijperiode zijn de verschillen tussen suburbanisanten
en de binnen de stad verhuisde suburbanisatie-geneigden veel geringer, omdat dan
ook veel meer suburbanisanten kiezen voor een huurwoning. De stadsregionale
migranten zijn daarentegen sterk op de koopsector georiënteerd.
Tabel 7.8 Door suburbanisanten betrokken woningen in de bestaande woningvoorraad naar financieringswijze per subperiode
Laagtijperiode

Hoogtijperiode
Absoluut

%

Absoluut

- Huur
- Premie-koop
- Vrije sector-koop

39
14
131

21,2
7,6
71,2

82
5
93

45,5
2,8
51,6

Totaal

184

100

180

100

%

Tabel 7.9 Door suburbanisatie-geneigden betrokken woningen naar financieringswijze per subperiode
Verhuisd:

Binnen Eindhoven/Tilburg

Naar ov. stadsregio
Laagtij

Laagtij

Hoogtij
Absoluut

%

Absoluut

%

Absoluut

%

- Huur
- Premie-koop
- Vrije sector-koop

9
5
12

34,6
19,2
46,2

11
3
13

40,7
11,1
48,1

13
34
58

12,4
32,3
55,2

Totaal

26

100

27

100

105

100

12.53

Van vrijstaande- naar rijtjeswoningen

Suburbanisanten betrekken in de laagtijperiode veel vaker een rijtjeswoning dan
een vrijstaande woning (zie tabel 7.10). Deze verschuiving doet zich niet bij de
binnen de stad verhuisde suburbanisatie-geneigden voor, omdat deze groep al in
de hoogtijperiode vaker naar een rijtjeswoning verhuisde (zie tabel 7.11). Stadsregionale migranten betrekken vaak een twee onder één kap-woning.
Ook is onder suburbanisanten een trend naar kleinere woningen te bespeuren. De
gemiddelde woningomvang neemt af van 4,9 kamers (exclusief keuken, zolder,
kelder en badkamer) in de hoogtijperiode naar 4,5 kamers in de laagtijperiode. De
gemiddelde omvang van door verhuisde suburbanisatie-geneigden betrokken woningen is in beide perioden nagenoeg gelijk (gemiddeld 4,5 kamers). Ook in dit
opzicht groeien dus suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden naar elkaar toe.
De verschillen tussen suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden in Eindhoven
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of Tilburg blijven wel aanwezig voor de beschikbaarheid van een tuin. Praktisch
alle suburbanisanten en naar een overige stadsregionale gemeente verhuisde
migranten zijn verhuisd naar een woning met een tuin. Echter 15% van de in de
laagtijperiode binnen Eindhoven of Tilburg verhuisde suburbanisatie-geneigden
heeft na verhuizing niet de beschikking over een tuin.
Tabel 7.10 Door suburbanisanten betrokken type woningen per subperiode
Hoogtijpcriode

Eengezinswoning:
- Vrijstaand
- Twee onder één kap
- Rijtjeswoning
- Overige
Meergezinswoning
Totaal

Laagtijperiode

Absoluut

%

Absoluult

%

182
147
128
11
5
473

38,5
31,1
27,1
2,3
1,0
100

81
78
114
18
6
297

27,3
26,3
38,4
6,1
2,0
100

Tabel 7.11 Door suburbanisatie-•geneigden betrokken type woningen per subperiode
Verhuisd:

Eengezinswoning:
- Vrijstaand
- Twee onder één kap
- Rijtjeswoning
- Overige
Meergezinswoning
Totaal

72.5.4

Binnen Eindhoven/Tilburg

Naar с)v. stadsregio

Hoogtij

Laagli;І

Laagtij

Absoluut

%

Absoluut

%

Absoluut

%

2
4
17
1
2
26

7,7
15,4
65,4
3,8
7,7
100

5
2
16
2
2
27

18,5
7,4
59,3
7,4
7,4
100

10
27
60
7
1
105

9,5
25,7
57,1
6,7
1,0
100

Prijs van de woning

De prijs van de betrokken woningen is gemeten aan de huur-of kooplasten. Daar
naast is de huur- of koopquote uitgerekend. Bij huurlasten gaat het om de kale
huur per maand, dat wil zeggen zonder servicekosten, verwarmingskosten, gas,
elektra en water en zonder huursubsidie. Bij kooplasten gaat het om de maande
lijks betaalde rente en aflossing of premie van de levensverzekering met aftrek van
het belastingvoordeel. Gevraagd is naar woonlasten op het moment dat de woning
is betrokken. Huur- en koopquotes zijn berekend door de woonlasten uit te
drukken in het percentage van het netto maandelijkse huishoudensinkomen.
Het absolute verschil in koop- en huurprijs voor de betrokken woningen blijft in
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beide subperioden gelijk. Het relatieve verschil wordt minder door de prijsstijging
tussen beide perioden (zie tabel 7.12). Tijdens de onderzoeksperiode komen betrokken stedelijke woningen op grond van het prijsniveau in een betere concurrentiepositie te staan tot betrokken woningen in het suburbane gebied. De verbeterde
concurrentiepositie van woningen in de stad wordt nog eens versterkt door het naar
elkaar toe groeien van de kwaliteit van de betrokken woning in het suburbane gebied en in de stad.
Tabel 7.12 Gemiddelde maandelijkse prijs van de betrokken woningen per subperiode (in guldens)

Suburbanisanten
Suburbanisatie-gencigdcn:
Verhuisd binnen Tilburg/Eindhoven
Verhuisd naar overige stadsregio

Hoogtijperiode

Laagtijperiode

Koop

Huur

Koop

Huur

549

295

877

425

677
-

236
-

997
905

352
494

De verhoudingsgewijs verbeterde prijs/kwaliteitverhouding van de woning in de
stad wordt nog eens onderstreept door de ontwikkeling van huur- en koopquotes
(zie tabel 7.13). De gemiddelde huur- en koopquotes nemen voor de suburbanisanten toe en die voor de binnen Eindhoven of Tilburg verhuisde suburbanisatiegeneigden af. De beschikbare woningvoorraad in de stad stelt blijkbaar suburbanisatie-geneigden in staat om tegen gemiddeld lagere kosten een aanvaardbare
woning te betrekken. Het wordt in de laagtijperiode om financieel-economische
redenen voordeliger binnen de stad te verhuizen in plaats van naar het suburbane
gebied.
Tabel 7.13 Gemiddelde koop- en huurquote van de betrokken woningen per subperiode

Suburbanisanten
Suburbanisatie-gencigden:
Verhuisd binnen Tilburg/Eindhoven
Verhuisd naar overige stadsregio

7.2.5.5

Hoogtijperiode

Laagtijperiode

Koopquote

Koopquote

Huurquote

Huurquote

19,3

16,0

26,5

20,1

23,6
-

16,0
-

21,4
27,3

17,0
19,9

Wonïngtypologie

De onderlinge samenhang van de vier kenmerkende veranderingen in betrokken
woningen is tot uitdrukking gebracht in een woningtypologie (zie figuur 7.8). Deze
indeling in twintig typen levert door de kleine aantallen gemakkelijk interpretatie
moeilijkheden op. De cijfers uit tabel 7.14 moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden bekeken.
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bestaande
woningen

(semi) ν rij staand
huursector

minder dan / 350,-

1

meer dan ƒ 350,-

2

minder dan ƒ 500,-

3

koopsector tussen / 500,- en / 850,-

4

meer dan ƒ 850,-

5

minderdan ƒ 350,-

6

meer dan ƒ 350,-

7

minderdan ƒ 500,-

8

rijtjeswoningen e.d.

nieuwe
woningen

koopsector tussen ƒ 500,- en ƒ 850,-

9

meer dan ƒ 850,-

10

minder dan ƒ 350,-

11

meer dan / 350,-

12

minderdan / 500,-

13

koopsector tussen ƒ 500,- en f 850,-

14

meer dan / 850,-

15

к..„г««*Лг

minder dan/350,meer dan ƒ 350,-

16
17

minder dan ƒ 500,-

18

koopsector

tussen / 500,- en ƒ 850,-

19

meer dan / 850,-

20

(semi) ν rijstaand
huursector

rijtjeswoningen e.d.

Figuur 7.8 Typologie van de betrokken woning
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Tabel 7.14 Type betrokken woningen per subperiode (in %)*
Suburbanisanten

Suburbanisatie-geneigdcn
Verhuisd binnen
Tilburg/Eindhoven

Hoogtijper.

Laagtijper.

Woningtypen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2,8
1,3
10,8
9,0
3,6
2,8
1,8
3,1
2,3
0,5
0,5
1,0
18,3
13,9
4,9
5,2
0,5
11,3
5,7
0,5

3,3
9,2
5,5
7,7
11,1
8,5
8,9
0,7
2,6
3,0
0,4
3,3
1,5
4,4
5,9
1,5
7,0
2,6
7,0
5,9

Totaal (N)

338

271

Hoogtijper.

4,3
4,3

-

30,4

-

4,3
4,3

-

Laagtijper.

3,8
3,8
23,1
15,4
3,8
15,4
7,7

-

13,0
4,3
43
4,3
4,3
21,7

3,8
15,4

Verhuisd
naar ov.
stadsregio
Laagtijper.

1,1
5,3
13,8
8,5

43
6,4
5,3
16,0
9,6

6,4

-

-

3,8

-

-

3,8

2,1
2,1
6,4
16,8

23

26

94

* Op moment van verhuizing

Het beeld bij de suburbanisanten in de hoogtijperiode wordt gedomineerd door de
verhuizing naar een relatief goedkope, nieuwgebouwde koopwoning (typen 13, 14
en 18). Voor 30% van de suburbanisanten bedraagt de maandelijkse woonlast van
een dergelijke woning minder dan 500 gulden; nog eens 20% tussen de 500 en 850
gulden. In de laagtijperïode is daarentegen 85% van de suburbanisanten die een
nieuwgebouwde koopwoning betrekt meer dan 850 gulden per maand kwijt.
Suburbanisanten in de laagtijpenode richten zich meer op de duurdere, bestaande
woningen in de huursector (type 2 en 7). Deze verschuiving kan in verband worden
gebracht met de vermindering van de bouw van koopwoningen in het suburbane
gebied (zie tabel 7.4) en het grotere beslag dat door de eigen bevolking uit het
suburbane gebied wordt gelegd op de nieuwbouwwoningen (zie tabel 7.7). Daarnaast speelt ook de prijsontwikkeling op de koopwoningenmarkt een rol. Het
aandeel nieuwe koopwoningen met een hoge maandelijkse woonlast neemt toe
(typen 15 en 20).
Tegenover de sterke vermindering van het aandeel nieuwbouwwoningen in de
koopsector staat dat het aandeel betrokken koopwoningen in de bestaande voorraad licht groeit (hoogtij 30%; laagtij 32%). In de bestaande voorraad in de
koopsector neemt vooral het aandeel (semi)vrijstaande woningen toe (type 5), een
type dat als nieuwbouwwoning in de hoogtijperiode goed vertegenwoordigd was
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(type 14). Eerder is gewezen op het feit dat suburbanisanten in de laagtijperiode
de door doorstroming vrijkomende nieuwbouwwoningen uit het begin van de jaren
zeventig betrekken.
De verschillen in de hoogtijperiode tussen suburbanisanten en suburbanisatiegeneigden die binnen Eindhoven of Tilburg zijn verhuisd, zijn groot. Zo verhuizen
de suburbanisatie-geneigden nauwelijks naar goedkope nieuwgebouwde koopwoningen (typen 13 en 18), omdat deze typen in Eindhoven en Tilburg veel minder voorradig zijn dan in het suburbane gebied. Een deel van de suburbanisatie-geneigden
(30%) kiest in Eindhoven en Tilburg voor een goedkope huurwoning, die als rijtjesof meergezinswoning in de bestaande voorraad voorhanden is (type 6). Een ander
deel van de suburbanisatie-geneigden betrekt in Eindhoven of Tilburg weliswaar
een nieuwgebouwde koopwoning, maar moet in de hoogtijperiode van de suburbanisatie doorgaans voor hetzelfde type woning in de stad een hogere prijs betalen
dan suburbanisanten. .
In het algemeen oriënteren de respondenten zich in de laagtijperiode in verhoogde
mate op huurwoningen. Anders dan bij de suburbanisanten is er bij suburbanisatiegeneigden veel minder sprake van een spreiding naar type huurwoningen. In feite
gaat het bij suburbanisatie-geneigden die binnen Tilburg of Eindhoven zijn
verhuisd, uitsluitend om rijtjeswoningen in de bestaande voorraad (typen 6 en 7).
Het (semi)vrijstaande woningtype in de huursector (typen 1,2, 11 en 12) is ook in
de laagtijperiode in Eindhoven of Tilburg niet voorradig. Wie in de laagtijperiode
opteert voor een huurwoning heeft in principe in het suburbane gebied de keuze
uit verschillende woningtypen, terwijl de kans groot is dat men in Eindhoven of Tilburg in een bestaande rijtjes- of meergezinswoning terecht komt.
Een groot deel van de suburbanisatie-geneigden die binnen Eindhoven of Tilburg
verhuizen, betrekt niettemin een koopwoning. Opvallend is dat het aandeel onder
de suburbanisatie-geneigden dat in de laagtijperiode in Eindhoven of Tilburg
(semi)vrijstaande nieuwbouwkoopwoningen (typen 13, 14 en 15) betrekt, hoger
ligt dan bij de suburbanisanten. In de hoogtijperiode ligt dit net andersom. Vooral
het duurdere type (type 15) is in de stad veel meer in trek. Dit type is te beschouwen als een waardige concurrent voor de gewenste woning in het suburbane gebied.
Suburbanisatie-geneigden die in de laagtijperiode naar een overige stadsregionale
gemeente zijn verhuisd, onderscheiden zich door een veel sterkere oriëntatie op
koopwoningen. Ongeveer 90% van deze huishoudens heeft een koopwoning betrokken. Het gaat om zowel bestaande als nieuwe koopwoningen. In beide gevallen
domineert de rijtjeswoning, waarbij op de nieuwbouwmarkt vooral het duurdere
type (type 20) is oververtegenwoordigd. Voor wat de (semi)vrijstaande koopwoningen betreft doen zich nauwelijks verschillen voor tussen stadsregionale
migranten en suburbanisanten. In tegenstelling tot de suburbanisanten, maar in
overeenstemming met de stedelijke migranten, betrekken stadsregionale migranten
nauwelijks (semi)vrijstaande huurwoningen. Stadsregionale migranten onderscheiden zich op de huurwoningenmarkt in zoverre van stedelijke migranten, dat zij veel
minder vaak in bestaande huurwoningen terecht komen.
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7.3

Verandenngen in de woningvraag

7.3.1

Bevolkingssamenstelling in Eindhoven en Tilburg

Wijzigingen in de bevolkingssamenstelling hebben een zelfstandige invloed op de
vermindering van de suburbanisatie. Door veranderingen in de demografische kenmerken van de stadsbevolking wordt de kans dat stedelingen naar het suburbane
gebied verhuizen kleiner, ongeacht de eventuele veranderingen in de aard van de
vraag naar woningen ( = de woonvoorkeuren) en ongeacht de eventuele veranderingen in de mogelijkheden en de beperkingen om op de stadsgewestelijke woningmarkt een gewenste woning te betrekken.
De relatie tussen de demografische samenstelling van de stadsbevolking en de omvang van de suburbanisatie wordt gelegd via de selectieve samenstelling van de
verhuisstromen naar het suburbane gebied. Deze verhuisstromen worden traditioneel gedomineerd door jonge gezinnen. De afnemende huwelijksvruchtbaarheid en
de ten gevolge van individualisering en emancipatie veranderde houding tegenover
gezinsvorming zullen daarom vooral voor de omvang van de suburbanisatie gevolgen hebben. Indien zich in de leeftijdsopbouw en in de huishoudenssamenstelling
van de stedelijke bevolking wijzigingen voordoen dan zullen deze immers, bij een
veronderstelde gelijkblijvende selectiviteit van de verhuisstroom naar het suburbane gebied, repercussies hebben voor de totale omvang van die verhuisstroom. In
de Nederlandse literatuur heeft vooral Van Gestel (1977, 1978, 1981) op dit punt
gewezen, waarbij hij wil aantonen dat het gecreëerde woningaanbod in de groeigemeenten in de Noordvleugel van de Randstad slecht aansluit op de werkelijke
vraag naar woningen ten gevolge van de overloop van stedelijke huishoudens. Van
Gestel heeft hiervoor een bepaalde berekeningsmethode ontwikkeld en toegepast
op de overloop van bevolking in de Noordvleugel van de Randstad. Deze methodiek, zij het in enigszins aangepaste vorm en met uitsluitend het doel om de
invloed van veranderingen in demografische samenstelling van de stedelijke bevolking op de omvang van de suburbanisatiestromen na te gaan, is ook toegepast
op de situatie in Midden-Brabant (Lamain 1984).
Uitgangspunt van de redenering is dus dat de verhuisstromen vanuit de steden naar
het suburbane gebied gekenmerkt worden door een selectieve samenstelling naar
leeftijd en type huishouden. Door nu voor de beide centraal stedelijke herkomstgebieden van de suburbanisatie (= de gemeenten Tilburg en Eindhoven) de veranderingen in demografische samenstelling van de bevolking in verband te brengen
met deze vermindering in suburbanisatie, kunnen uitspraken worden gedaan over
de bijdrage van de demografische samenstelling van de bevolking in Tilburg en
Eindhoven aan de vermindering van de suburbanisatie.
De demografische samenstelling van de stedelijke bevolking is geïndiceerd door de
veranderingen in de totale bevolkingsomvang, de leeftijdsopbouw en de huwelijksstructuur. De bevolking in Tilburg en Eindhoven is uitgesplitst naar burgelijke staat
(gehuwd en ongehuwd), naar geslacht en naar leeftijdsklasse (in totaal 18 bevolkingscategorieën). Vervolgens is voor elk jaar in de periode 1972-1982 per bevolkingscategorie de suburbanisatiecoëfficiënt berekend. De suburbanisatiecoëfficiënt
geeft de kans weer dat iemand uit de bedoelde bevolkingscategorie in Eindhoven
en Tilburg naar het omliggende suburbane gebied verhuist.
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De gegevens voor de suburbanisanten zijn betrokken uit het gehouden surveyonderzoek. Als basisperiode zijn de jaren 1972-1973 genomen. Op basis van deze
periode zijn de aantallen suburbanisanten berekend voor latere jaren (tot en met
1982). Door nu, met inachtneming van de veranderingen van telkens één van de
drie demografische variabelen, de werkelijke aantallen suburbanisanten te vergelijken met de berekende aantallen op grond van suburbanisatiecoëfficiënten uit de
basisperiode 1972-1973, wordt duidelijk welke invloed de veranderende bevolkingssamenstelling in de steden heeft op de omvang van de suburbanisatie.
Aangezien de veranderingen in totale bevolkingsomvang in de steden gering zijn
(Eindhoven: lichte bevolkingstoename; Tilburg: lichte bevolkingsafname) is op
voorhand duidelijk dat deze variabele van weinig invloed is op de vermindering
van de omvang van de suburbane uitstroom. Dit ligt anders met de beide andere
demografische variabelen. In figuur 7.9 staan naast de werkelijke aantallen
suburbanisanten (dit zijn personen en geen huishoudens) de berekende aantallen
op grond van de leeftijdsstructuur en de huwelijksstructuur in de basisperiode.
De veranderingen in de leeftijdsstructuur in beide steden worden gekenmerkt door
een vermindering van het aantal 0-14 jarigen en een toename van het aantal 2039 jarigen. Beide veranderingen heffen elkaar op wat betreft de invloed van de
leeftijdsstractuur van de stedelijke bevolking op de omvang van de uitstroom naar
het suburbane gebied. Vandaar dat de werkelijke aantallen suburbanisanten en de
op grond van de leeftijdsstructuur in de jaren 1972-73 berekende aantallen suburbanisanten elkaar niet veel ontlopen (zie figuur 7.9). Uit de berekeningen van
Lamain blijkt verder dat, op grond van het veranderde aantal 0-14 jarigen in beide
steden, het aandeel kinderen onder de suburbanisanten nog lager zou moeten zijn
dan het in werkelijkheid in het survey-onderzoek is gemeten. Dit betekent dat de
selectiviteit van de suburbanisatie naar huishoudens met kinderen eerder is toegenomen dan afgenomen.
Met betrekking tot de invloed van de toename van de groep 20-39 jarigen onder
de stedelijke bevolking op de aantallen suburbanisanten moet ook de veranderingen in huwelijksstructuur worden betrokken. Het aandeel gehuwden in de leeftijdsgroepen tussen de 20 en 39 jaar neemt fors af. In de jaren 1972-1973 laten de
gehuwden in deze leeftijdsgroep een veel hogere suburbanisatiecoëfficiënt zien dan
de ongehuwden. Kwantificering van dit effect leert dat indien er geen veranderingen in de huwelijksstructuur (meer ongehuwden) zouden zijn opgetreden en de suburbanisatiecoëfficiënten van gehuwden en ongehuwden constant blijven, dat dan in
1982 het aantal suburbanisanten uit Eindhoven 21% hoger en vanuit Tilburg 17%
hoger zou zijn geweest dan in werkelijkheid het geval is. Het gaat opgeteld voor
beide steden om een verschil in absolute zin van circa 200 suburbanisanten. Dus
vooral de veranderingen in de huwelijksstructuur (meer ongehuwden) hebben er
toe geleid dat de omvang van de suburbanisatie is verminderd. Betrokken op de
vermindering van het totale aantal suburbanisanten uit Tilburg tussen 1972 en 1982
kan 15% van deze vermindering worden toegeschreven aan de veranderde huwelijksstructuur. De vermindering van de suburbanisatie uit Eindhoven kan voor 9%
aan de veranderde huwelijksstructuur worden toegeschreven.
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Figuur 7.9 Invloed van leeftijd- en huwelijksstructuur op de omvang van de verhuisstroom vanuit
Eindhoven en Tilburg naar het suburbane gebied van de Kempen

De conclusie is dat vooral de toename van het aantal ongehuwden onder de stede
lijke bevolking van Eindhoven en Tilburg er toe heeft bijgedragen dat de omvang
van de verhuisstroom naar het suburbane gebied van de Kempen is gewijzigd.
Daarbij moet overigens wel worden bedacht dat het hier om berekende aantallen
gaat en dat eventuele veranderingen in de houding van bepaalde bevolkingscate
gorieën tegenover het suburbanisatieproces en de eventuele veranderingen in de
beschikbaarheid van woningen op de stadsgewestelijke woningmarkt niet in het
berekeningsmodel zijn opgenomen.
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Samenstelling van de vraag

De veranderingen in de demografische structuur van de stedelijke bevolking hebben
overigens ook gevolgen voor de kenmerken van de suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden. In de volgende paragrafen worden enkele relevante aspecten
(sociaal-demografische en sociaal-economische kenmerken en woongeschiedenis)
behandeld. Het gaat naast de verschillen tussen suburbanisanten en suburbanisatiegeneigden om het onderscheid tussen de kenmerken tijdens de hoogtij- en laagtijperiode. De suburbanisanten zijn ingedeeld op grond van het moment van verhuizing terwijl de suburbanisatie-geneigden, anders dan in de voorgaande paragrafen,
ingedeeld zijn naar het moment van overweging om te suburbaniseren. Onder de
suburbanisatie-geneigden zijn enkele huishoudens afgevallen, namelijk die huishoudens die hun overweging niet konden dateren. Deze huishoudens kunnen niet
naar hoogtij- of laagtijperiode worden ingedeeld.
7.32.1

Sociaal-demografische kenmerken: huishoudensfase

Samenstelling, omvang en leeftijdsverdeling van het huishouden vormen de bouwstenen voor de indeling van de huishoudens naar gezinsfase. Uitgangspunt voor
een dergelijke indeling is de gedachte dat gezinnen een cyclus doorlopen. De
gezinscyclus wordt bepaald door de veranderingen in huishoudensomvang (te
onderscheiden in expansief, stabiel en krimpend) en door het rollencomplex in het
huishouden (vooral de leeftijd van de kinderen en de arbeidsparticipatie van de
vrouw) (Niphuis-Nell 1974). Dikwijls wordt bij de indeling naar gezinsfase
uitgegaan van het traditionele twee-generatiegezin. Stapleton (1980) heeft erop
gewezen dat dit uitgangspunt minder van deze tijd is, zonder evenwel een actuelere
indeling aan te geven. Vooral onder jongere huishoudens bevinden zich steeds meer
groepen die afwijken van de traditionele huishoudenscyclus. "Dit is vooral het
gevolg van de sterke stijging in het aantal echtscheidingen, waardoor het aantal jongere eenoudergezinnen en het aantal alleenstaanden dat eerder heeft samengewoond is gegroeid. Bij de oudere huishoudens is een tegengestelde ontwikkeling
te constateren. Steeds meer huishoudens behoren tot één van de twee typen, dat
van de oudere tweepersoonshuishouden of dat van de oudere alleenstaande" (Hooimeijer en Linde 1988, pp. 102-103).
In tegenstelling tot de traditionele indeling in gezinsfase is een indeling gemaakt
die rekening houdt met jongere en oudere één- en tweepersoonshuishoudens. Eenoudergezinnen zijn nauwelijks onder suburbanisanten of suburbanisatie-geneigden
aangetroffen. Bij de scheiding tussen jong en oud gebruiken Hooimeijer en Linde
de leeftijd van de volwassen vrouw in het huishouden (47 jaar) in combinatie met
het al dan niet in het huishouden aanwezig zijn van kinderen. Deze weg is in het
onderhavige onderzoek niet begaanbaar, omdat in de enquête de leeftijd van de
vrouw in leeftijdsklassen is weergegeven. Daarnaast is niet bekend of voor het
moment van verhuizing reeds leden van het huishouden het huis hebben verlaten,
zodat de feitelijk registratie van de huishoudens in de aanvang van de reductiefase
ontbreekt. Wel kan op basis van de leeftijd van de kinderen een veronderstelling
over de intreding van de reductiefase worden gemaakt. Verondersteld is dat in
huishoudens met een oudste kind tussen de 18 en 24 jaar de reductiefase binnen160

kort zal beginnen. Of dit feitelijk is gebeurd blijft evenwel ongewis. Ook van
echtparen van middelbare leeftijd zonder kinderen is niet bekend of dit het geval
is door huishoudensreductie of dat zij altijd kinderloos zijn geweest.
Wel kan extra aandacht worden geschonken aan de groep van eenpersoonshuishoudens. Aan alleengaanden is gevraagd naar de huidige huishoudenssituatie (dat
wil zeggen op moment van enquêtering). Daarom is bekend of het om een eenpersoonshuishouden gaat dat aan het begin van een gezinsvorming staat of om een
blijvend eenpersoonshuishouden.
Dit levert de volgende indeling naar huishoudensfase op:
Fase 1: Vorming van eenpersoonshuishouden, onder te verdelen in:
a. blijvend ongehuwd/niet samenwonend (huishoudenstype 1)
b. inmiddels behorend tot een meerpersoonshuishouden (huishoudenstype 2).
Fase 2: Vorming van een jong tweepersoonshuishouden, waarbij de volwassen
vrouw jonger is dan 35 jaar (huishoudenstype 3).
Fase 3: Gezinsvorming en gezinsreductie:
a. jonge gezinnen met een oudste kind jonger dan 6 jaar (huishoudenstype 4)
b. gezinnen met schoolgaande jeugd, dat wil zeggen met oudste kind tmn
6 en 12 jaar (huishoudenstype 5)
с gezinnen met teenagers, dat wil zeggen met oudste kind tussen 12 en
18 jaar (huishoudenstype 6)
d. gezinnen in de reductiefase, dat wil zeggen met oudste kind tussen 18
en 24 jaar (huishoudenstype 7).
Fase 4: Tweepersoonshuishoudens die niet aan gezinsvorming hebben gedaan,
waarbij de vrouw tussen de 35 en 65 jaar oud is en de man jonger dan 65
jaar (huishoudenstype 8).
Fase 5: Bejaarde tweepersoonshuishoudens waarbij de man ouder is dan 65 jaar
(huishoudenstype 9).
Het massale suburbanisatieproces in dejaren zestig en zeventig wordt gekenmerkt
door een oververtegenwoordiging van jonge gezinnen. Zo blijkt uit het Groene
Hart-onderzoek, gehouden in 1972 en 1973, dat 73% van de suburbaniserende
huishoudens uit gezinnen bestaat, terwijl 45% van alle huishoudens kinderen jonger
dan 10 jaar heeft (Van Ginkel 1979, deel II p. 138). Het is interessant na te gaan
of deze selectiviteit naar huishoudenssamenstelling in Midden-Brabant anders is en
of er zich in de tijd wijzigingen hebben voorgedaan. De algemene verandering in
huishoudenssamenstelling in de jaren zeventig dient daarbij als achtergrond.
De meerderheid van suburbanisanten (54%) en suburbanisatie-geneigden (70%)
in de hoogtijperiode bestaat inderdaad uit gezinnen met kinderen. Het percentage
gezinshuishoudens onder de suburbanisanten ligt in Midden-Brabant beduidend
onder dat uit het Groene Hart-onderzoek. Het percentage onder de suburbanisa
tie-geneigden komt meer met de cijfers uit het Groen Hart-onderzoek overeen. Het
aandeel van gezinnen met kinderen is in de laagtijperiode bij suburbanisanten fors
afgenomen (naar 30%) en verschoven in de richting van vooral tweepersoonshuis
houdens (42%). Er is in de laagtijperiode weinig meer over van een dominantie van
gezinshuishoudens onder de suburbanisanten. De helft van de huishoudens onder
de suburbanisatie-geneigden in de laagtijperiode bestaat daarentegen nog uit gezin
nen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de huishoudens die in hun woning
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in Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen (68% is een gezinshuishouden) en in
mindere mate door de huishoudens die naar een overige stadsregionale gemeente
zijn verhuisd (47%). Het aandeel gezinnen onder huishoudens die binnen Eind
hoven of Tilburg zijn verhuisd is nagenoeg gelijk aan dat bij de suburbanisanten
(33%).
suburbanisanten
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Wel moet bedacht worden dat de gegevens over de huishoudens die in Eindhoven
of Tilburg zijn blijven wonen, worden beïnvloed door de wijze waarop de populatie
is verkregen (zie hoofdstuk 6). Door de vergelijking van de telefoonboeken is de
kans gering een jong tweepersoonshuishouden (huishoudenstype 3) te selecteren.
Dit huishoudenstype is onder de stedelijke blijvers dan ook ondervertegenwoordigd.
Door de verschuiving van gezinshuishoudens naar een- en tweepersoonshuishoudens is de gemiddelde omvang van de bij het suburbanisatieproces betrokken
huishoudens kleiner geworden. De vermindering van de omvang van de suburbanisatie is gemeten aan het aantal huishoudens dus geringer dan het aantal personen.
Opgehoogd voor de totale populaties neemt tussen de hoogtij- en de laagtijperiode
het aantal gesuburbaniseerde personen met 60% af, terwijl het aantal gesuburbaniseerde huishoudens met 50% vermindert.
De toename van het aandeel eenpersoonshuishoudens onder suburbanisanten wordt
in overwegende mate veroorzaakt door alleengaanden die korte tijd na hun verhuizing naar het suburbane gebied tot een meerpersoonshuishouden zijn gaan
behoren (huishoudenstype 2). Ongeveer 20% van dergelijke laagtij-suburbanisanten
heeft op het moment van enquêtering jonge kinderen, 15% woont in een gezin
met oudere kinderen, terwijl 65 % van de alleengaanden een tweepersoonshuishouden is gaan vormen.
De groei van het aantal tweepersoonshuishoudens onder de suburbanisanten is
vooral een zaak van jonge huishoudens (huishoudenstype 3). Het aandeel jonge
gezinshuishoudens en gezinnen met kinderen die basisonderwijs volgen, vermindert
sterk (type 4 en 5). Beide ontwikkelingen op elkaar betrokken, leiden tot de
gedachte dat in de laagtijperiode vaker voorafgaande aan het krijgen van kinderen
wordt verhuisd naar het suburbane gebied, terwijl in de hoogtijperiode relatief
vaker de gezinsvorming al voor de suburbanisatie is begonnen. Dit verklaart ook
de verjonging van de hoofden van de suburbaniserende huishoudens.
Het aandeel van de oudere leeftijdsgroepen blijft gering onder suburbaniserende
huishoudens. Bejaarde echtparen verhuizen slechts in geringe aantallen naar het
landelijke, suburbane gebied. Ook onder suburbanisatie-geneigden zijn weinig bejaarde echtparen aangetroffen.
De reductie van het aandeel gezinshuishoudens geeft per subpopulatie een verschillend beeld te zien. De groep huishoudens die in hun woning in Eindhoven of
Tilburg is blijven wonen en in de laagtijperiode heeft overwogen om naar het suburbane te verhuizen, bestaat voor tweederde uit gezinshuishoudens. In verband
hiermee is het aandeel ouderen onder suburbanisatie-geneigden groter dan onder
de suburbanisanten. In deze deelpopulatie komen opvallend veel gezinnen in de
reductiefase voor.
In de groep huishoudens die binnen Eindhoven of Tilburg is verhuisd, neemt daarentegen in de laagtijperiode het aandeel tweepersoonshuishoudens fors toe. In feite
komt de huishoudenstypologie van deze groep sterk overeen met die van de suburbanisanten. In de groep huishoudens die in de laagtijperiode naar een overige
stadsregionale gemeente is verhuisd, bevinden zich wel veel meer jonge gezinnen.
Om de relatie tussen demografische veranderingen en verhuisgeneigdheid ook op
het individuele niveau te controleren, is aan de respondenten de vraag voorgelegd
of in de twee jaar voor de verhuizing of voor het moment van overweging om te
verhuizen, een demografische gebeurtenis in het huishouden heeft plaatsgevonden.
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Tabel 7.15 Demografische gebeurtenissen twee jaar voorafgaand aan de verhuizing of verhuisoverwcging (in %)

Suburbanisantcn:
Geen gebeurtenis
Wel, namelijk:
Huwelijk
Overlijden
Scheiden
Geboorte
Kind uit huis
Subtotaal
Totaal
Suburbanisatie-gencigden:
Geen gebeurtenis
Wel, namelijk:
Huwelijk
Overlijden
Scheiden
Geboorte
Kind uil huis
Subtotaal
Totaal

Hoogtijperiode

Laagtijpcriode

59,4

67,0

15,4
2,1
0,8
20,5
1,7
40,6
100

38,0
5,2
4,0
50,5
4,2
100

48,0
6,1
12,2
27,6
6,1
100

100

71,4
7,9
1,6
1,6
15,9
1,6
28,6
100

15,8
2,0
4,0
10,1
2,0
33,0

68,5
27,7
5,6
5,6
55,5
5,6
100

9,8
0,7
0,7
11,1
9,1
31,5
100

31,1
2,2
2,2
35,6
28,9
100

In de meeste huishoudens is de huishoudenssamenstelling voor de verhuizing c.q.
verhuisoverweging niets veranderd (zie tabel 7.15). Bij suburbanisantcn loopt dit
aandeel in de laagtijpcriode enigszins op, terwijl dit bij suburbanisatie-geneigden
nagenoeg gelijk blijft. Het aantal huishoudens met gezinsuitbreiding door geboorte
van een kind loopt bij zowel suburbanisanten als suburbanisatie-geneigden terug.
Het aandeel huishoudens in de reductiefase wordt onder suburbanisatie-geneigden
groter. Dit is vooral het geval bij huishoudens die in hun woning in Eindhoven of
Tilburg zijn blijven wonen.
Bij de meeste huishoudens kan dus geen directe relatie worden gelegd tussen een
bepaalde demografische gebeurtenis en de verhuisgeneigdheid. Voor de huishoudens waar een dergelijke relatie wel kan worden aangewezen, loopt het aantal
respondenten met een geboorte van een kind als gebeurtenis terug en neemt het
aantal respondenten dat gaat trouwen of samenwonen toe.
7322

Sociaal-economische kenmerken

De relatie tussen sociaal-economische kenmerken van een huishouden en residentiële mobiliteit is in theoretische zin niet eenduidig. De sociaal-economische positie
van een huishouden is in relatie tot mobiliteit vaak een intermediaire variabele, die
pas betekenis krijgt in samenhang met andere variabelen. Priemus (1984) noemt
in dit verband de 'career/life-cycle'. "Volgens dit model passen huishoudens hun
woonsituatie aan de huishoudenscyclus aan en verbeteren hun woonsituatie naarmate hun inkomen stijgt" (Priemus 1984, p. 115).
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Ook de afstand en de richting van de migratie is van belang. Hogere inkomensgroepen zijn in staat een hogere prijs voor de afstandoverbrugging tussen het woonen werkadres te betalen, waardoor hun actieradius op de woningmarkt groter is.
Daarmee zijn hun keuzemogelijkheden op de woningmarkt groter en zullen zij
vaker over langere afstand verhuizen dan lagere inkomensgroepen. Mede daarom
heeft de suburbanisatie in een tijd van een min of meer algemene inkomensstijging zulke massale vormen aangenomen. Lage inkomensgroepen richten zich meer
op de plaatselijke arbeids- en woonomstandigheden.
Los van de intermediaire relatie tussen sociaal-economische kenmerken van huishoudens en hun mobiliteit, doen zich enkele operationele problemen voor. De
sociaal-economische positie van een huishouden is opgebouwd uit verschillende
indicatoren, zoals beroepsgroep en inkomen. In het onderhavige onderzoek wordt
gewerkt met de indicatoren welstandsniveau en inkomensniveau. Het welstandsniveau wordt uitgedrukt in de welstandscode. Deze is afgeleid van de beroepsgroep,
de genoten opleiding en de mate van leidinggevende functie van de hoofdkostwinner binnen het huishouden (Nederlandse Stichting voor de Statistiek 1980). De
welstandscode is primair een beroepenclassificatie en wordt uitgedrukt op een vijfpuntsschaal (van hoog tot laag). Indien in het huishouden meer dan één kostwinner
aanwezig is, is de hoogste welstandscode van één van de leden van het huishouden
aangehouden. In de welstandscode is de verscheidenheid van beroepen teruggebracht tot één schaal waarop de huishoudens onderling kunnen worden vergeleken.
Dat bepaalde beroepen, zoals boeren en winkeliers, minder mogelijkheden bieden
voor mobiliteit, blijft buiten beschouwing. Een ander punt is dat door de gekozen
werkwijze de verschillen tussen een- en tweeverdienershuishoudens niet in de
welstandscode tot uitdrukking komen. De vorming van een tweeverdienershuishouden kan tot een verlaagde verhuismobiliteit leiden, omdat meestal met
meer dan één werkadres rekening moet worden gehouden en omdat het tweeverdienerschap doorgaans een afremming betekent van de carrièrekansen op de
arbeidsmarkt voor de afzonderlijke kostwinners.
7.3.2.2.1 Welstand
De verschillen in welstandsniveau tussen suburbanisanten en suburbanisatiegeneigden nemen in de loop van de onderzoeksperiode toe (zie tabel 7.16). Het
gemiddelde welstandsniveau van de suburbanisanten daalt en blijft bij de suburbanisatie-geneigden gelijk.
In de hoogtijperiode heeft ruim 40% van alle onderzochte huishoudens een hoog
tot tamelijk hoog welstandsniveau. Huishoudens met een laag welstandsniveau
komen nauwelijks voor. Gedurende de onderzoeksperiode wordt het gemiddelde
welstandsniveau bij de suburbanisanten lager omdat het aandeel huishoudens met
een hoog welstandsniveau kleiner wordt. Het aandeel huishoudens met een modale
welstandscode en de groep direct onder deze modale klasse laten een relatieve
groei zien. Dit geldt minder voor de suburbanisatie-geneigden omdat het aandeel
huishoudens met een hoog welstandsniveau bij deze groep beter op peil blijft en
het aandeel huishoudens met een tamelijk hoog welstandsniveau in tegenstelling
tot de suburbanisanten toeneemt. Dit wordt in hoofdzaak bepaald door de huishoudens die naar een overige stadsregionale gemeente zijn verhuisd en door huis165

houdens die in hun woning in Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen. De huishoudens die binnen Eindhoven of Tilburg zijn verhuisd vertonen wederom een
opvallende gelijkenis met de suburbanisanten.
Tabel 7.16 Welstandsniveau van suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden per subperiode
Suburbanisanten

Hoog
Tamelijk hoog
Midden
Tamelijk laag
Laag
Geen beroep
Totaal

13.222

Suburbanisatie- geneigden

Hoogtij

Laagtij

Absoluut %

Absoluut

90
113
111
128
12
19
473

19,0
23,8
23,5
27,1
2,5
4,0
100

36
63
80
85
6
27
297

%
12,1
21,2
26,9
28,6
2,0
9,1
100

Hoogtij

Laagtij

Absoluut %

Absoluut %

12
16
19
11
1
4
63

26
42
45
21
4
5
143

19,0
25,4
30,2
17,5
1,6
6,3
100

18,2
29,4
31,5
14,7
2,8
3,5
100

Inkomen

Het inkomensniveau is uitgedrukt in het netto-maandinkomen per huishouden. Het
gaat om het inkomen op het moment van verhuizing (bij suburbanisanten) dan wel
op het moment van overweging om te suburbaniseren (bij suburbanisatie-geneigden). Het merendeel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord. Toch
moeten de antwoorden met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het
algemene kritiekpunt op de wijze van ondervragen achteraf gaat in het bijzonder
op voor deze vraag. Het is voor veel respondenten niet altijd goed mogelijk een
exact antwoord te geven. Er is gekozen voor brede inkomenscategorieën (spreiding
van 500 gulden per maand). De berekende gemiddelde inkomens (zie tabel 7.17)
geven dus een schijnbare nauwkeurigheid weer.
Het gemiddelde inkomen van de suburbanisanten ligt in de hoogtijperiode hoger
dan dat van de groep huishoudens die in hun stedelijke woning blijft wonen of
binnen Eindhoven of Tilburg verhuist. Dit verschil in inkomen is in de laagtijperiode nagenoeg verdwenen. De stadsregionale migranten vormen een apart geval.
Het gemiddeld inkomen van deze groep ligt in de laagtijperiode boven dat van de
andere migrantengroepen.
Tabel 7.17 Gemiddeld netto-maandinkomen (in guldens) per huishouden van suburbanisanten en
suburbanisatie-geneigden per subperiode

Suburbanisanten
Suburbanisatie-geneigden:
Niet verhuisd
Verhuisd binnen Tilburg/Eindhoven
Verhuisd naar overige stadsregio
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Hoogtijperiode

Laagtijperiode

2.528.=

2.712.=

7

2.109.=
2.319.=

2.705.=
2.750.=
3.000.=

28
15

-

%-groei

-

De kans dat hogere inkomensgroepen hun woonwens omzetten in een feitelijke
verhuizing naar een suburbane gemeente is in de laagtijperiode duidelijk geringer
dan in de hoogtijperiode. Hogere inkomensgroepen blijven in de laagtijperiode
vaker in hun woning wonen (onder andere als gevolg van uitstel van verhuizing).
Een deel van de suburbanisatie-geneigden met een hoger inkomen verhuist in de
laagtijperiode naar een overige stadsregionale gemeente. Bij hogere inkomensgroepen is in de laagtijperiode daarom eerder sprake van uitstel of afstel van de
verhuizing naar het suburbane gebied dan van een verandering in verhuisoriëntatie
in de richting van een woning in Eindhoven of Tilburg.
Lagere inkomensgroepen met een suburbanisatiewens betrekken in de laagtijperiode wel relatief vaker dan in de hoogtijperiode een stedelijke woning.
7.322.3

Arbeidsparticipatie

De verlaging van de gemiddelde welstandscode en de stijging van het gemiddelde
inkomensniveau moeten, naast de algemene inkomensstijging gedurende de onderzoeksperiode, worden gerelateerd aan de veranderingen in arbeidsparticipatie. Door
de groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen is een toename opgetreden van het
tweeverdienerschap (zie tabel 7.18).
Tevens is binnen de groep éénverdieners het aandeel mannelijke éénverdieners
gedaald. Beide trends doen zich het sterkst voor bij de suburbanisanten. Het traditionele beeld van de mannelijke éénverdiener overheerst ook in de laagtijperiode
bij de huishoudens die in Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen.
Tabel 7.18 Kostwinnerschap bij suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden per subperiode (in %)
Hoogtijpcriode

Suburbanisanten
Suburbanisatie-geneigden:
Niet verhuisd
Verhuisd binnen Tilburg/Eindhoven
Verhuisd naar overige stadsregio

Laagtijperiode

Eenverdiener

Tweeverdiener

Eenverdiener

Tweeverdiener

59,1

40,9

41,2

58,8

87,0
66,7

13,0
33,3

-

-

84,6
55,6
30,3

15,4
44,4
69,7

De toename van het tweeverdienerschap onder suburbanisanten is van belang voor
de verklaring van de tegengestelde ontwikkeling van het welstandsniveau (daling)
en van het inkomensniveau (stijging). De indeling naar welstandsniveau is immers
gebaseerd op de hoogste beroepspositie van een kostwinner in het huishouden. De
verschuiving naar het tweeverdienerschap heeft dus geen invloed op het geregistreerde welstandsniveau van het huishouden. Dit ligt anders bij het inkomensniveau
van het huishouden, dat is opgebouwd uit het inkomen van alle meeverdienende
leden van het huishouden.
Om begrijpelijke redenen (twee verdienen meer dan één) bestaat er een verband
tussen het aantal kostwinners en de hoogte van het netto-huishoudensinkomen. De
groei van het gemiddelde inkomen van suburbanisanten wordt in sterke mate be167

tussen het aantal kostwinners en de hoogte van het netto-huishoudensinkomen. De
groei van het gemiddelde inkomen van suburbanisanten wordt in sterke mate bepaald door de toename van het tweeverdienerschap. Indien een relatief hoog inkomensniveau een noodzakelijke voorwaarde is om te suburbaniseren, dan hebben
veel suburbaniserende huishoudens in de laagtijperiode aan deze voorwaarde voldaan door middel van het tweeverdienerschap. Het tweeverdienerschap lijkt dan
ook een veel gebruikt middel om de invloed van de geringere reële inkomensgroei
op de realiseringscapaciteit voor de verhuizing naar een suburbane woning teniet
te doen. Daardoor kunnen in de laagtijperiode ook relatief meer huishoudens met
een lager welstandsniveau naar het suburbane gebied verhuizen.
7.3.22.4 Werkadres
De woon-werkafstand, vertaald in reiskosten, bepaalt samen met het beschikbare
inkomen de zoekregio van huishoudens op de stadsgewestelijke woningmarkt.
Tabel 7.19 Werkadres van suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden per subperiode (in %)
Eindhoven/ Overige
Tilburg
stadsregio
Hoogtijpcriodc:
Suburbanisanten
Suburbanisatie-geneigden:
Niet verhuisd
Verhuisd binnen Eindhoven/Tilburg
Laagtijperiode:
Suburbanisanten
Suburbanisatie-geneigden:
Niet verhuisd
Verhuisd binnen Eindhoven/Tilburg
Verhuisd naar overige stadsregio

De
Kempen

Overig
N.-Brabant Elders

70,9

8,6

8,6

5,1

6,8

92,3
82,1

-

3,8

10,7

-

-

3,8
7,1

61,9

4,7

17,5

8,6

7,3

87,8
80,8
71,3

2,5
3,8
8,2

-

7,5
7,7
13,9

2,5
7,7
4,9

1,6

Eindhoven en Tilburg zijn verreweg de belangrijkste werklokaties. Dat geldt ook
voor de suburbanisanten, zij het dat voor hen de werkbinding aan Eindhoven en
Tilburg het geringst is. Dit verschil tussen de suburbanisanten en suburbanisatiegeneigden wordt in de loop van de onderzoeksperiode groter. Een steeds groter
aantal suburbanisanten heeft een arbeidsplaats in de Kempen. Vooral de mannelijke suburbanisanten hebben een sterkere werkbinding met bedrijven in de
Kempen. Het aandeel mannelijke kostwinners onder de suburbanisanten dat op het
moment van verhuizing werkzaam is in de Kempen stijgt van 10% in de hoogtijperiode naar 26% in de laagtijperiode. Bij de werkzame vrouwelijke suburbanisanten gaat het slechts om een stijging van 7% naar 9%. Door de toegenomen
arbeidsparticipatie van vrouwen komt dus de verschuiving van het werkadres van
suburbanisanten in de richting van de Kempen minder scherp in de totaalcijfers tot
uitdrukking.
Het aantal suburbaniserende huishoudens waarin tenminste één van de kostwinners
werkzaam is in de Kempen stijgt dus in de loop van de onderzoeksperiode. Het
gaat hierbij meestal om een mannelijke kostwinner, zodat kan worden aangenomen
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dat bij de beslissing om te suburbaniseren het werkadres van de man van meer
betekenis is dan het werkadres van de vrouwelijke kostwinner. Verreweg de meeste
vrouwelijke tweeverdieners onder de suburbanisanten hebben hun werk in Eindhoven of Tilburg. Vooral huishoudens met een relatief laag welstandsniveau hebben
een werkbinding met de Kempen. Dit houdt mogelijk verband met de kwaliteit van
de arbeid in de aldaar gevestigde bedrijven. Er vindt concentratie plaats van vooral
de meer hoogwaardige werkgelegenheid in de stedelijke centra, terwijl de meer
laagwaardige arbeid zich over de overige delen van het stadsgewest spreidt. Een
deel van de werknemers dat bij deze laatste categorie bedrijven werkzaam is,
suburbaniseert mee met deze bedrijven. De verkorting van de reisafstand strekt
juist in het voordeel van de implementatie van de suburbanisatiewens van de lagere
inkomensgroepen die bij deze bedrijven werken.
7323

Woonervaring

De verhuiskans en de richting van verhuizing is afhankelijk van de woonervaring
van huishoudens. Bij de relatie tussen verhuismobiliteit en woongeschïedenis
worden dikwijls termen als verhuisritme en verhuisfrequentie genoemd (Harts en
Hingstman 1986). Verhuisritme heeft betrekking op het tijdsinterval tussen twee
opeenvolgende verhuizingen; verhuisfrequentie staat voor het aantal keren dat
iemand is verhuisd.
Huishoudens met een hoge verhuisfrequentie worden in de Angelsaksische literatuur 'movers' genoemd. Aangenomen wordt dat 'movers' een grotere verhuiskans
hebben en dus oververtegenwoordigd zijn onder feitelijke migranten. Dit in tegenstelling tot 'stayers' met een lage verhuisfrequentie.
Ten aanzien van het aspect verhuisritme wordt vaak aangenomen dat naarmate de
woonduur langer is, de verhuiskans kleiner wordt (de zogenaamde cumulatieve
inertia-these). Deze these stoelt op de gedachte dat bij een langere woonduur de
sociale, economische en psychologische banden met de woonplaats sterker zijn,
waardoor de verhuisgeneigdheid afneemt. Echter een lange woonduur kan ook
leiden tot een verhoogde ontevredenheid met de woonsituatie waardoor de verhuisgeneigdheid juist toeneemt (Huff en Clark 1978). Het verband tussen woonduur
en verhuiskans is uiteindelijk afhankelijk van hoe men de woonsituatie ervaart.
Positieve woonervaringen leiden tot een sterke vermindering van de verhuiskans
en voor negatieve woonervaringen geldt het omgekeerde.
De theoretische onderbouwing van de relatie tussen de begrippen verhuisritme en
verhuisfrequentie enerzijds en de verhuiskans anderzijds is uiterst zwak. Het
verband tussen woonduur en verhuiskans kan louter een statistisch verband zijn
zonder enige causale betekenis (Harts en Hingstman 1986, pp. 110-111). Voor een
verklarende analyse is het noodzakelijk migranten te verdelen over een aantal subgroepen, zodat huishoudenskenmerken met de verschillen in woongeschïedenis in
verband kunnen worden gebracht. Pas dan kan worden nagegaan of de verhuiskans
bepaald wordt door huishoudenskenmerken zoals sociaal-demografische en sociaaleconomische kenmerken of door verschillen in verhuisgeschiedenis. Uit de analyse
van Harts en Hingstman kan worden opgemaakt dat de cumulatieve inertia-these
voor wat de intergemeentelijke verhuizingen betreft waarschijnlijk lijkt. Vooral
oudere huwelijksgeneraties vertonen een verminderde verhuiskans naarmate de
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verblijfsduur langer wordt.
De relatie tussen verhuisfrequentie en verhuisritme enerzijds en de verhuiskans
anderzijds is in het kader van dit onderzoek minder relevant. Alle onderzochte
respondenten zijn verhuisgeneigd. 'Stayers', in de zin van mensen die er niet over
piekeren om te verhuizen, zijn buiten de populatie gehouden. Een 'mover/stayer'vergelijking heeft dus in het kader van de opzet van dit onderzoek weinig zin.
Daarnaast doen zich enkele operationalisatieproblemen voor. In de eerste plaats
in verband met de selectie van de stedelijke suburbanisatie-geneigden. Deze groep
is geselecteerd op grond van de geneigdheid om naar het suburbane gebied te
willen verhuizen. Zij vormen daarom geen a-selecte dwarsdoorsnede van de stedelijke bevolking. Hun woongeschiedenis mag dus zeker niet worden betrokken op
die van de stedelijke bevolking in het geheel. Ten tweede hebben de in het
migrantenonderzoek verzamelde gegevens uitsluitend betrekking op intergemeentelijke verhuizingen en is verzuimd te vragen naar het jaartal waarop mensen het
ouderlijke huis hebben verlaten, zijn getrouwd of kinderen hebben gekregen. Het
is daardoor niet mogelijk de respondenten in te delen naar relevante cohorten. In
de derde plaats zijn onder suburbanisanten de huishoudens die tussen het moment
van verhuizing en het moment van enquêtering zijn doorverhuisd als non-populatie
beschouwd (zie hoofdstuk 6). Dit kan de meting van de gemiddelde verhuisfrequentie van suburbanisanten ernstig beïnvloeden. Vanwege deze theoretische en
operationele problemen is besloten de aspecten verhuisritme en verhuisfrequentie
buiten beschouwing te laten.
Meer aanknopingspunten biedt de relatie tussen woonervaring en de richting van
migratie. Harts en Hingstman (1986, pp. 238-239) halen verschillende auteurs aan
die een onderscheid maken tussen primaire migratie (iemands eerste verhuizing)
en vervolgmigratie. Vervolgmigratie kan verder worden ingedeeld naar retourmigratie (verhuizing naar een gebied waar men eerder heeft gewoond) en 'onward'migratie (verhuizing naar een gebied waar men nog nooit heeft gewoond). Retourmigratie komt bij bepaalde groepen veel voor, bijvoorbeeld bij pensioenmigranten
(Vergoossen 1983). Uit het onderzoek van Harts en Hingstman blijkt dat 40% van
de door hen onderzochte vervolgmigraties uit retourmigratie bestaat. Gelet op de
gehele woongeschiedenis van mensen is zelfs 63% van de mensen ooit eens naar
zijn of haar eerder bewoonde woongebied teruggekeerd.
7.3.2.3.1

Stedelijke woonervaring

Het aantal huishoudens onder suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden dat
altijd of al een lange tijd in Tilburg of Eindhoven heeft gewoond, wordt in de loop
van de onderzoeksperiode kleiner (zie tabel 7.20).
Het lijkt erop dat de bevolking die al langer in Eindhoven en Tilburg woonachtig
is en heeft willen en kunnen suburbaniseren dit in overwegende mate in de hoogtijperiode heeft gedaan. Vooral onder suburbanisanten en huishoudens die naar een
overige stadsregionale gemeente zijn verhuisd, bevinden zich veel huishoudens die
na een relatief korte woonperiode in Eindhoven of Tilburg weer zijn doorverhuisd.
Circa 45% van de suburbanisanten in de laagtijperiode heeft zich na 1972 in
Eindhoven of Tilburg gevestigd. De stad is voor hen een doorgangsgebied waarin
zij maar kort hebben gewoond.
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Tabel 7.20 Aandeel hoofden van huishoudens dat altijd in Eindhoven of Tilburg heeft gewoond per
subperiode (in %)

Suburbanisanten
Suburbanisatie-geneigden:
Niet verhuisd
Verhuisd binnen Eindhoven/Tilburg
Verhuisd naar overige stadsregio

7.3.2.3.2

Hoogtij periode

Laagtijperiode

45,0

34,6

37,5
48,9
-

36,8
45,5
33,5

Suburbane woonervaring

De trends voor de suburbane woonervaring zijn het spiegelbeeld van die bij de
stedelijke woonervaring. Onder suburbanisanten is er een duidelijke toename te
bespeuren van het aandeel mensen dat eerder in het suburbane gebied van
Midden-Brabant heeft gewoond. Het aandeel huishoudens met een suburbane
woonervaring neemt onder suburbanisatie-geneigden daarentegen af (zie tabel
7.21). De selectiviteit tussen suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden wordt op
het punt van de suburbane woonervaring steeds groter.
Tabel 7.21 Aandeel suburbanisatie-geneigden dat ooit in het suburbane gebied van Midden-Brabant
heeft gewoond per subperiode*

Niet verhuisd
Verhuisd binnen Eindhoven/Tilburg
Verhuisd naar overige stadsregio

Hoogtijpcriode

Laagtijperiode

Absoluut

%

Absoluut

%

21
12

70,0
50,0

24
5
61

50,0
27,8
50,8

* Exclusief diegenen die altijd in Eindhoven en Tilburg hebben gewoond
Tabel 7.22 Woonplaats van suburbanisanten vóór Eindhoven of Tilburg per subperiode

Hoogtijperiode
Laagtijperiode

Overig Midden-Brabant

Buiten onderzoeksgebied

Overige
stadsregio

Totaal

De Kempen

Totaal

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

84
96

18,0
27,0

107
130

23,0
36,6

88
111

18,9
31,3

275
129

59,0
36,3

101
27

21,7
7,6

Westen

Ook tabel 7.22 laat het groeiende belang zien van de retourmigratie naar het
suburbane gebied. Onder suburbanisanten komen niet alleen mensen die altijd in
Eindhoven of Tilburg hebben gewoond minder voor, maar ook huishoudens die
eerder (dat wil zeggen voordat zij in Eindhoven of Tilburg kwamen wonen) elders
in Nederland of in het buitenland heeft gewoond.
Er is steeds minder vaak sprake van een neerwaartse trapsgewijze migratie (vanuit
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overig Nederland naar Eindhoven of Tilburg en vervolgens door naar het suburbane gebied). In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat de interregionale migratie in
Nederland sterker is gedaald dan de intraregionale migratie. Door de daling van
de interregionale migratie neemt de vestiging uit onder meer het Westen van het
land in Eindhoven en Tilburg af. Daardoor wordt de kans kleiner om onder de
suburbanisanten uit Eindhoven en Tilburg mensen aan te treffen die voordien in
bijvoorbeeld het Westen van het land hebben gewoond en korte tijd later zijn
doorverhuisd. De reductie van het aantal suburbanisanten met een Randstedelijke
achtergrond is in verhouding tot de vermindering van de intergemeentelijke
mobiliteit zodanig groot dat kan worden aangenomen dat veel van hen, al dan niet
blijvend, voor een woning in Eindhoven of Tilburg hebben gekozen.
7.32.3.3

Jeugdwoonplaats

Het toenemende belang van de retourmigratie naar het suburbane gebied blijkt ook
uit het aantal suburbanisanten dat hun jeugd in de Kempen heeft doorgebracht.
Tabel 7.23 Jeugdwoonplaats van suburbanisanten per subperiodc (in %)

Hoogtijperiode
Laagtijperiode

Overig Middcn-Brabant
Elders
Overige
stadsregio Totaal
De Kempen

Totaal

Eindhoven/
Tilburg
51,8
47,6

5,3
6,6

100
100

11,8
22,2

9,9
19,4

31,1
23,6

Kinderen uit huishoudens die in de jaren zestig en begin jaren zeventig naar het
suburbane gebied zijn verhuisd komen in de jaren tachtig als zelfstandige huishoudens op de woningmarkt. De groei van het vertrek uit suburbane gebieden ligt dus
opgeslagen in de bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw in deze gebieden. Het groeiend aantal jonge, suburbane vertrekkers heeft zich voor een deel gevestigd in de
nabijgelegen stedelijke agglomeraties. De kans dat men onder suburbanisanten exsuburbane bewoners aantreft wordt daarom alleen al op grond van de bevolkingsgroei in de suburbane gebieden groter.
De verdubbeling van het aandeel suburbanisanten met een jeugdwoonplaats in de
Kempen en de verdubbeling van het aandeel suburbanisanten dat voordien in de
Kempen heeft gewoond, overtreffen echter de groei van het aandeel van de
Kempense bevolking in Midden-Brabant. Het verhuispatroon van ex-suburbane
stadsbewoners wordt dus ook gekenmerkt door een 'directional bias' in de richting
van de suburbane gebieden.
Interessant in dit verband is de vergelijking tussen enerzijds huishoudens die in de
laagtijperiode binnen Eindhoven of Tilburg zijn verhuisd en anderzijds suburbanisanten. Beide groepen stemmen qua sociaal-demografische kenmerken sterk met
elkaar overeen, maar verschillen wat betreft de woonervaring. Terwijl onder huishoudens die binnen Eindhoven of Tilburg verhuizen het aandeel huishoudens dat
altijd in Eindhoven of Tilburg heeft gewoond nagenoeg gelijk blijft en het aandeel
huishoudens met een suburbane woonervaring halveert, neemt onder suburbanisanten juist het aandeel huishoudens dat altijd in Eindhoven of Tilburg heeft gewoond
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af en het aandeel van de huishoudens met een suburbane woonervaring (in het
bijzonder in de Kempen) toe. De suburbane woonervaring is dus in toenemende
mate een discriminerende factor geworden tussen huishoudens die binnen de stedelijke centra verhuizen en huishoudens die naar het suburbane gebied verhuizen.
Tot slot is nog gekeken naar de jeugdwoonplaats van de huishoudens die in de
laagtijperiode naar een overige stadsregionale gemeente zijn verhuisd. Deze groep
huishoudens heeft vaker een suburbane woonervaring dan de huishoudens die
binnen Eindhoven of Tilburg zijn verhuisd, maar het aandeel huishoudens dat hun
jeugd in het suburbane gebied van Midden-Brabant heeft doorgebracht (13%) is
toch veel geringer dan dat onder de laagtijsuburbanisanten (22%). Ook bij deze
subpopulatie is sprake van retour-migratie, want 12,4% van hen heeft de jeugd in
een overige stadsregionale gemeente doorgebracht.
7.4

Vraag-aanbodverhoudingen op het suburbane deel van de stadsgewestelijke woningmarkt

Zoals uit de vorige paragrafen is gebleken, doen zich enkele verschuivingen voor
in de aard van door suburbanisanten in de hoogtij- en laagtijperiode betrokken
woningen. De meest opvallende ontwikkelingen betreffen de ouderdom van de
woning (minder nieuwbouwwoningen en meer bestaande woningen), de financieringswijze van de woning (minder koopwoningen en meer huurwoningen), de woonvorm (minder (semi)vrijstaande woningen en meer rijtjeswoningen) en de prijs van
de woningen (minder goedkope en meer dure woningen).
Ook de samenstelling van de vraag is veranderd. De meest opvallende ontwikkelingen betreffen de huishoudenssamenstelling (minder gezinshuishoudens en meer
een- en tweepersoonshuishoudens), het welstandsniveau (minder huishoudens met
een hoog welstandsniveau), de arbeidsparticipatie (minder eenverdieners en meer
tweeverdieners) en de woonervaring (meer huishoudens met een suburbaan woonverleden). Alle acht verschuivingen zijn statistisch significant (significantiewaarde
minder dan 0,05). Mede hierom ligt het voor de hand de geconstateerde veranderingen in de tijd met elkaar in verband te brengen.
In de eerste plaats is nagegaan of er een statistische samenhang bestaat tussen de
huishoudenskenmerken en de aard van de betrokken woning. Vervolgens is gekeken of de veranderingen van de aard van de betrokken woningen sporen met de
veranderingen van de huishoudenskenmerken.
Kernpunt van de analyse is na te gaan of de veranderingen in de betrokken woningen kunnen worden herleid tot de gewijzigde samenstelling van de suburbanisanten. De veranderingen in de aard van de betrokken woningen zijn uitsluitend het
gevolg van de veranderde samenstelling van de groep suburbanisanten indien de
relatie tussen de huishoudenskenmerken en de betrokken woningen in de tijd
bezien identiek is. Wanneer dit het geval is, hebben de gewijzigde maatschappelijke
omstandigheden alleen via de samenstelling van de groep suburbanisanten gevolgen
voor de aard van de in het residentiële suburbanisatieproces betrokken woningen.
Anders ligt dat indien een dergelijke vaste relatie tussen vraagcategorieën en de
betrokken woningen niet opgaat. Dan hebben contextvariabelen, zoals de veranderingen in het beschikbare aanbod van woningen in het suburbane gebied en de
gewijzigde economische ontwikkelingen, gevolgen voor de bijstelling van de
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in veel gevallen een verband te bestaan tussen de kenmerken van de betrokken
woning en de kenmerken van de suburbaniserende huishoudens (zie de totalen in
de tabellen van bijlage 2). Tabel 7.24 geeft een overzicht van de sterkte van de
verbanden. Het duidelijkst is het onderscheid tussen huur- en koopwoningen. Koopwoningen in het suburbane gebied worden significant meer betrokken door gezinshuishoudens, huishoudens met een hoog welstandsniveau, huishoudens met tweeverdieners en door huishoudens waarvan (één van beide) hoofden niet hun jeugd in
de Kempen hebben doorgebracht (zie de totalen in de tabellen van bijlage 2).
Daarentegen is geen enkele relatie tussen het prijsniveau van de betrokken woning
(duur of goedkoop) en de kenmerken van de huishoudens significant.
Tabel 7.24 Statistisch verband tussen kenmerken van betrokken woning en huishoudenskenmerken
van suburbanisantcn (significantiewaarden van de Chikwadraat-tocts)

Ouderdom
Financiering
Woningtype
Prijs

Samenstelling
huishouden

Welstandsniveau

Arbeidsmarktparticipatie

Woonervaring

0,028
0,001
0,000
0,349*

0,022
0,000
0,000
0,510*

0,342*
0,006
0,131*
0,259*

0,829*
0,028
0,911*
0,790*

* Niet significant

Het prijsniveau is geoperationaliseerd met de huur- of koopquote, zodat het niet
gaat om het absolute prijsniveau, maar om het prijsniveau gerelateerd aan het
huishoudensinkomen. In het algemeen is dit gerelateerde prijsniveau tijdens de
onderzoeksperiode gestegen. Alle onderscheiden huishoudenscategorieën zijn geconfronteerd met de stijging van de woonlasten.De overige twee woningkenmerken
(bestaand/nieuwbouw en (semi)vrijstaand/rijtje e.d.) houden alleen verband met
de variabelen huishoudenssamenstelling en welstandsniveau. Nieuwbouwwoningen
en (semi)vrijstaande woningen worden significant meer betrokken door gezinshuishoudens en door huishoudens met een hoog welstandsniveau.
De veranderingen in de betrokken suburbane woning tussen de hoogtij- en laagtijperiode zijn vervolgens gecontroleerd voor de afzonderlijke huishoudenscategorieën. Uit tabel 7.25 blijkt dat de verschuivingen in de door suburbanisanten
betrokken woningen per afzonderlijke, naar kenmerk van de huishoudens ingedeelde, subpopulatie optreden. Er is sprake van een min of meer algemene verschuiving in de aard van de betrokken woning,zodat de opgetreden verschuivingen in de
aard van de betrokken woningen in de meeste gevallen niet kunnen worden toegeschreven aan de veranderde samenstelling van de suburbanisantenpopulatie. Voor
alle huishoudenscategorieën doet zich een significante verschuiving naar huurwoningen voor. Bij de verschuiving van nieuwbouwwoningen naar bestaande woningen geldt dit niet voor de groep huishoudens die hun jeugd in de Kempen heeft
doorgebracht. De verschuiving naar de bestaande woningen is bij deze subpopulatie
gering, omdat reeds in de hoogtijperiode relatief veel van deze huishoudens naar
een bestaande woning zijn verhuisd.
Bij de verschuiving van (semi)vrijstaande woningen naar rijtjeswoningen doen zich
twee niet-significante verbanden voor, namelijk bij gezinshuishoudens en huishoudens met een gemiddeld welstandsniveau. Gezinshuishoudens vallen op doordat
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twee niet-significante verbanden voor, namelijk bij gezinshuishoudens en huishoudens met een gemiddeld welstandsniveau. Gezinshuishoudens vallen op doordat
zij ook in de laagtijperiode relatief veel naar (semi)vrijstaande woningen in het
suburbane gebied verhuizen. Huishoudens met een gemiddeld welstandsniveau verhuizen in de hoogtijperiode al relatief weinig naar een (semi)vrijstaande woning
en vertonen in de laagtijperiode een meer met de totale groep suburbanisanten
overeenkomstig beeld (waardoor de significantie van de verschuiving in de tijd
verloren gaat). De meeste niet-significante verbanden doen zich voor ten aanzien
van de prijs van de woning. Huishoudens met een hoog welstandsniveau betrekken
in de hoogtijperiode al relatief vaak een dure woning, en tweeverdieners en huishoudens met een woonverleden in de Kempen betrekken in de laagtijperiode vaker
een goedkope woning.
Tabel 7.25 Statistisch verband tussen de huishoudenskenmerken van suburbanisanten en de verschuivingen in de aard van de betrokken woning (significantiewaarden van de Chikwadraattoets)
Ouderdom
Samenstelling:
Eén- en tweepersoonshuishoudens 0,000
Gezinshuishoudens
0,000
Wclstandsnivcau:
Hoog
0,000
Midden
0,002
Laag
0,011
Arbeidsparticipatie:
Eenverdiener
0,000
Tweeverdieners
0,001
Woonervaring:
Jeugd in De Kempen
0,385*
Jeugd niet in De Kempen
0,000

Financiering

Woningtype

Prijs

0,000
0,000

0,002
0,056*

0,000
0,003

0,000
0,000
0,000

0,000
0,459*
0,039

0,133*
0,015
0,002

0,000
0,000

0,013
0,001

0,000
0,095*

0,017
0,000

0,016
0,000

0,133*
0,000

* Niet significant

Bijna alle onderscheiden huishoudenscategorieën laten verschuivingen zien in de
aard van de betrokken woningen. De interpretatie van deze verschuivingen is
afhankelijk van de eventuele onderlinge samenhang tussen de betrokken variabelen.
Het statistische verband tussen de veranderingen van de aard van de woningen
enerzijds en van de huishoudenskenmerken anderzijds moet worden gecontroleerd
voor de onderlinge samenhangen tussen de variabelen. Log-lineaire analyse is hiervoor een geschikte statistische methode. Daarbij kan worden nagegaan in hoeverre
eventuele interacties tussen de huishoudenskenmerken een cumulatief effect
hebben op de verschuivingen in de aard van de betrokken woningen. De analyse
is uitgevoerd op de meest kenmerkende verschuiving van de betrokken woningen,
namelijk de verschuiving van koop- naar huurwoningen. De verschuiving van koopnaar huurwoningen is als afhankelijke variabele opgevat. Onafhankelijke variabelen
zijn de vier huishoudenskenmerken en de variabele tijd (= verhuisd naar het
suburbane gebied in de hoogtij- of laagtijperiode). Alvorens tot de specificatie van
een logit-model over te gaan is eerst een log-lineaire analyse uitgevoerd. Uitgaande
van het verzadigde model is een achterwaarts zoekproces uitgevoerd, waarbij alle
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niet-significante effecten (hiërarchisch) zijn verwijderd.
Dit levert een bevredigend resultaat op, namelijk in die zin dat veel 'hoge orde
interacties' uit het model kunnen worden verwijderd.
Het uiteindelijke frequentiemodel ziet er als volgt uit:
F (Fi,Hi,Wj,Ai,Ei)Ti) = η . tFi . tHi . tWj . tAi . tEi . tTi . tHi'Aj .
tFi*Ai . tAi*Ti . tFi*Ti . tEi*Ti . tFi*Wj . tHi*Ti .
tWj*Ai*Ei . tFi*Hi*Ei . tHi*Wj*Ei
Waarbij:
F = Financieringswijze (huur/koop)
Η = Huishoudenssamenstelling (één of twee persoonshuishoudens/gezinnen)
W= Welstandsniveau (hoog/midden/laag)
A = Arbeidsparticipatie (éénverdiener/tweeverdieners)
E = Woonervaring (jeugd wel/niet in suburbaan gebied)
Τ = Moment van verhuizing (hoogtijperiode/laagtijperiode)
i = 1,2
j = 1,2,3
De diverse kenmerken van de suburbanisanten hangen sterk samen (tWj*Ai*Ei,
tHi*Wj*Ei). Ook blijken de suburbanisanten van samenstelling veranderd te zijn
(tAi*Ti, tEi'Ti, tHi*Ti). Opvallend is dat er geen interactie-effecten overblijven,
waar zowel de financieringswijze, enig populatiekenmerk en het moment van ver
huizen in voorkomen. De uitkomsten zijn gebruikt om twee logit-modellen op te
stellen, met de variabele financieringswijze als afhankelijke variabele. De gebruikte
procedure (SPSS-Loglinear) corrigeert voor de samenhang tussen de onafhankelijke
variabelen. In model 1 is de variabele tijd niet opgenomen en in model 2 wel.
Model 1 heeft een geringe fit, terwijl model 2 wel een goede fit heeft. Dat wil
zeggen dat de door het model 2 geschatte uitkomst beter overeenkomt met de
werkelijke kansverhouding tussen koop- en huurwoningen.
Uit de slechte fit van model 1 kan de conclusie worden getrokken dat de
veranderde huur-koopverhouding niet uitsluitend kan worden verklaard uit de
verandering in de samenstelling van de suburbanisanten. De toevoeging van de
parameter tijd in model 2 heeft nauwelijks consequenties voor de overige para
meters. De algemene verschuiving van huur- naar koopwoningen doet zich inder
daad bij alle huishoudensgroepen voor. Suburbanisanten in de laagtijperiode
hebben dus onder geheel andere omstandigheden naar een woning gezocht dan in
de hoogtijperiode. Voor zover het de verschuiving naar huurwoningen betreft, is dit
vooral het gevolg van de ontwikkelingen op de koopwoningenmarkt. De aantrek
kelijkheid van koopwoningen is minder geworden.
Naast algemene ontwikkelingen ten aanzien van de koopwoningenmarkt (zie para
graaf 1.3) heeft dit in het suburbane gebied ook te maken met de relatief sterkere
stijging van de koopprijzen. De verschuiving naar de bestaande woningen valt te
verklaren uit enerzijds het grotere beslag dat de eigen bevolking vanuit het subur
bane gebied op de nieuwbouwwoningen heeft weten te leggen en anderzijds uit de
vermindering van de totale omvang van de nieuwbouw in de suburbane gebieden
zodat relatief meer bestaande woningen uit de jaren zestig en zeventig beschikbaar
zijn. Omdat de woningmarktparadox ook voor de suburbane woningmarkt opgaat,
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bestaan deze vrijkomende bestaande woningen voornamelijk uit de minder courante
rijtjeswoningen. Dit woningtype is onder huurwoningen sterker vertegenwoordigd
dan onder koopwoningen.
Tabel 7.26 Resultaten van beide logit-modcllen

Int
Hl (1-2 persoonshuishoudens)
H2 (gezinshuishoudens)
Wl (hoog wclstandsniveau)
W2 (midden wclstandsniveau)
W3 (laag wclstandsniveau)
Al
(eenverdiener)
A2 (tweeverdiener)
El
(jeugd in Kempen)
E2 (jeugd elders)
H1*E1
H1*E2
H2*E1
H2*E2
Tl
(hoogtijperiode)
T2
(laagtijperiode)

Model 1
Coëfficiënt

Model 2
Coëfficiënt

- 0.716
0.198
- 0.198
- 0.312
0.004
0.308
0.146
-0.146
0.032»
- 0.032*
0.136
-0.136
-0.136
0.136

-0.736
0.144
-0.144
-0.308
- 0.031
0.339
0.179
- 0.179
- 0.041*
0.041*
0.151
- 0.151
- 0.151
0.151
0.052
- 0.052

L2 = 87.854
df = 40
ρ = 0.000

L2 = 37.738
df = 39
ρ = 0.527

* Niet significant

7.5

Samenvatting

De ontwikkeling van de woningbouw in Midden-Brabant wordt tijdens de onder
zoeksperiode gekenmerkt door:
Een vermindering van de totale omvang van de woningbouw.
Een constante spreiding van de woningbouw over de verschillende deelgebie
den. Pas in het begin van de jaren tachtig treedt concentratie van woningbouw
op in de stadsregio's.
Een toenemend aandeel van vrije sectorwoningen in de jaren zeventig gevolgd
door een snelle afname in het begin van de jaren tachtig. Vooral het aandeel
koopwoningen in de woningbouw in Eindhoven en Tilburg wordt groter en in
het suburbane gebied kleiner. In het suburbane gebied worden verhoudings
gewijs steeds meer woningwetwoningen gebouwd in plaats van vrije sector
woningen.
De veranderingen in woningbouw worden weerspiegeld in de aard van de door suburbanisanten en verhuisde suburbanisatie-geneigden betrokken woningen. Zij
oriënteren zich bijvoorbeeld in de laagtijperiode van de suburbanisatie meer op
bestaande woningen. Daarnaast vindt een verschuiving plaats naar huurwoningen
en rijtjeswoningen in plaats van (semi)vrijstaande woningen. Het gaat bij dit alles
om een reactie op de negatieve ontwikkelingen op de koopwoningenmarkt. Een
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reactie die vanwege de oververtegenwoordiging van koopwoningen in suburbane
gebieden vooral voor de suburbanisatie gevolgen heeft.
De vermindering van de trek uit de steden wordt ook in de hand gewerkt omdat
de prijs/kwaliteit verhouding van de beschikbare woningen in het suburbane gebied
is verslechterd ten opzichte van de beschikbare woningen in de stadsregio. De
gemiddelde prijs van de betrokken woningen in Eindhoven en Tilburg enerzijds en
in het suburbane gebied anderzijds groeien naar elkaar toe, terwijl de kwaliteitskenmerken van de betrokken suburbane woningen verminderen. Suburbanisatiegeneigden die in de laagtijperiode binnen Eindhoven of Tilburg verhuizen, en daarmee afzien van suburbanisatie, staan minder vaak voor de keuze in te moeten
leveren op het punt van de kwaliteit van de woning dan wel hiervoor een relatief
hogere prijs te betalen. Door de gunstigere verhouding tussen het aantal gebouwde
huur- en koopwoningen in Eindhoven en Tilburg neemt het aandeel suburbanisatiegeneigden toe die nieuwgebouwde dure, (semi)vrijstaande koopwoningen betrekken.
Dit segment van de stedelijke woningmarkt is een steeds belangrijkere concurrent
geworden voor het woningaanbod in het suburbane gebied. Het woningaanbod in
de overige stadsregionale gemeenten ontpopt zich steeds meer als een specifiek
deel van de stadsgewestelijke woningmarkt, dat zich onderscheidt door een hoog
aandeel koopwoningen. Een kleine 40% van dit aanbod bestaat uit premiekoopwoningen die veelal als rijtjeswoning zijn gebouwd. Ook in de bestaande
voorraad domineert het aantal koopwoningen. De gemiddelde prijs van de koopwoningen is hier vergelijkbaar met dat in het suburbane gebied.
Ook de samenstelling van de groep suburbanisanten is in de loop van de onderzoeksperiode veranderd. Er tekent zich een verschuiving af van een oververtegenwoordiging van jonge gezinshuishoudens naar één- en tweepersoonshuishoudens.
In de hoogtijperiode verhuizen huishoudens dikwijls na gezinsvorming naar het
suburbane gebied, terwijl in de laagtijperiode een dergelijke verhuizing vaker aan
de gezinsvorming vooraf gaat.
Suburbanisatie-geneigden, die binnen Eindhoven of Tilburg zijn verhuisd, vertonen
in de laagtijperiode qua huishoudenssamenstelling de meeste overeenkomsten met
suburbanisanten. Suburbanisatie-geneigden, die in hun woning in Eindhoven of
Tilburg blijven wonen, bestaan vaker uit gezinshuishoudens die in de reductiefase
verkeren. Suburbanisatie-geneigden, die in de laagtijperiode naar overige stadsregionale gemeenten zijn verhuisd, worden gekenmerkt door relatief veel jonge
gezinnen. Zij lijken veel op de suburbanisanten in de hoogtijperiode.
Omdat minder suburbanisanten een hoog welstandsniveau hebben, wordt het
gemiddelde welstandsniveau lager. Vanwege het toegenomen tweeverdienerschap
stijgt niettemin het gemiddelde inkomensniveau. Het tweeverdienerschap lijkt een
veel gebruikt middel om de relatief hoge kosten van de verhuizing naar het
suburbane gebied te kunnen opbrengen.
De verschillen tussen feitelijke suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden die in
de stadsregio zijn blijven wonen, spitsen zich in steeds sterkere mate toe op twee
kenmerken, namelijk het aandeel mensen dat in het suburbane gebied werkzaam
is (dit is vooral onder mannelijke suburbanisanten hoog) en het aandeel mensen
met een suburbane woonervaring. Dit laatste punt ligt mede opgeslagen in de
massale suburbanisatie uit de jaren zestig en de beginjaren zeventig, waardoor het
aandeel (jonge) mensen onder de stadsbevolking met een suburbane woonervaring
is toegenomen.
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8

DOORSTROMING EN SUBURBANISATIE

8.1

Inleiding

Verhuisstromen naar het suburbane gebied worden traditioneel gekenmerkt door
een oververtegenwoordiging aan doorstromers. De buitenwaartse trek van huishoudens vanuit de stedelijke centra naar de suburbane gebieden krijgt voor een
groot deel gestalte via opwaartse doorstromingsprocessen (zie de werktheorie van
Priemus (1978) over het stadsgewestelijke verhuispatroon). De beschikbare woningvoorraad in de suburbane gebieden, met relatief veel nieuwe woningen van hoge
kwaliteit en met een navenant hoge prijs, trekt vooral doorstromers met een hoog
inkomen aan. Zo bezien is suburbanisatie een goed voorbeeld van de 'ijzeren wet
van de woningmarkt', namelijk dat de sterke partijen zich in het algemeen meester weten te maken van woningen die hoog in de woninghiërarchie staan, en de
zwakkere partijen met woningen genoegen moeten nemen die laag in de woninghiërarchie staan (Priemus 1978, p. 181). Sterke partijen (hoog inkomen, gunstige
inkomensperspectieven, goede opleiding en jonge gezinsfase) zullen daarom oververtegenwoordigd zijn in de meest gewaardeerde woningen. In het vorige hoofdstuk
is geconstateerd dat de gemiddelde kwaliteit van de betrokken woning in het
suburbane gebied is verminderd. Het is daarom interessant om te kijken welke
samenhang dit heeft met de woningmarktpositie van suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden. Deze woningmarktpositie is naast het inkomensniveau en de
huishoudensfase van huishoudens afhankelijk van de oorspronkelijke woonsituatie
van huishoudens. De ontwikkelingen op de woningmarkt in het begin van de jaren
tachtig hebben geleid tot een relatieve toename van het aandeel starters onder de
verhuisde huishoudens (Hooimeijer en Linde 1988, p. 131). Hierbij speelt naast de
groei van het aantal alleenstaanden (onder wie de groep van voornamelijk jonge
starters) ook het verschil in woningmarktpositie tussen starters en doorstromers een
belangrijke rol. Doorstromers hebben de mogelijkheid om hun voorgenomen verhuizing uit te stellen, in tegenstelling tot veel starters. Onder starters komen in
sterkere mate min of meer gedwongen verhuizingen voor. In een periode van een
verminderde mobiliteit zal zodoende het aandeel starters groter worden. Op geaggregeerd niveau kan dit leiden tot relatief sterkere vermindering van die verhuisstromen die gedomineerd worden door doorstromers (in casu de migratie vanuit stedelijke centra naar suburbane gebieden). Daarnaast is ook de geconstateerde
verschuiving naar de bestaande woningvoorraad van belang. Wanneer verhuizingen
naar bestaande woningen de overhand krijgen, moet des te meer de verklaring voor
veranderingen in de verhuispatronen gezocht worden bij de doorstromingsprocessen
op de woningmarkt. In paragraaf 8.2 wordt allereerst gekeken naar de verhouding
tussen het aantal doorstromers en starters (doorstromer/starter-ratio) onder suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden. Ook enkele nationale trends zijn in de
analyse betrokken. De kwalitatieve aspecten van de doorstroming worden in
paragraaf 8.3 belicht. Het gaat om een de vergelijking van de verlaten woning in
Eindhoven of Tilburg en de betrokken woning. Op deze wijze kan worden
nagegaan of het opwaartse karakter van de doorstroming naar het suburbane
gebied is veranderd. In paragraaf 8.4 wordt gekeken naar de directe doorstromingseffecten van de suburbanisatie voor het woningaanbod in Tilburg en Eindhoven.
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Doorstromer/starter-ratio

De operationalisatie van de begrippen starter en doorstromer, zoals die in dit
onderzoek worden gebruikt, behoeft enige toelichting.
Om het onderscheid tussen doorstromers en starters te kunnen maken is aan de
respondenten gevraagd of zij in de stedelijke woonsituatie zelfstandig woonachtig
zijn geweest. Is dit het geval dan zijn zij geclassificeerd als doorstromers. Ook in
het geval dat één van beide hoofden van het huishouden een zelfstandige woning
achterlaat, is het huishouden als doorstromer opgevat. Nadere onderscheidingen,
zoals enkelvoudige en meervoudige afsplitsing, ontsplitsing, invoeging, samenvoeging of bijvoeging (Priemus 1984, pp. 195-200) blijven buiten beschouwing. Als
doorstromer zijn dus aangemerkt alle nieuw gevormde en bestaande huishoudens
waarvan tenminste één van beide hoofden in de vorige, stedelijke woonsituatie
zelfstandig woonachtig is geweest. De eventuele beschikbaarheid van de verlaten
stedelijke woning is niet verder in de enquête ter sprake gekomen. Het verschil
tussen starters en semi-starters, dat wil zeggen huishoudens die een woning
betrekken en een woning achterlaten die niet beschikbaar komt voor nieuwe bewoning, kan daarom niet worden gemaakt. Eventuele semi-starters zijn tot de groep
van doorstromers gerekend.
De verhouding tussen de aandelen starters en doorstromers is onder meer van
belang bij de samenhang die er bestaat tussen de vermindering van de woningproduktie en de (intergemeentelijke) mobiliteit. Zoals eerder is aangetoond zijn beide
(ook in Midden-Brabant) in de tweede helft van de jaren zeventig verminderd.
Beide ontwikkelingen staan evenwel niet altijd in dezelfde verhouding tot elkaar
(zie figuur 8.1). Ook de verdeling van starters en doorstromers onder de verhuisde
huishoudens speelt hierbij een rol.
350
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Figuur 8.1
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Aantal intergemeentelijke migranten per 100 nieuwbouwwoningen in het woningmarktgebied Midden-Brabant, 1970-1984

De relatie tussen nieuwbouw en starters is directer dan bij doorstromers. Doorstromers laten een woning achter. Daardoor ontstaan verhuisketens die van invloed zijn
op de totale mobiliteit, ongeacht de ontwikkeling van de nieuwbouw. Indien het
aandeel doorstromers in de intergemeentelijke mobiliteit stijgt dan zal het
mobiliteitsniveau relatief boven het gemiddelde verhoudingsgetal tussen mobiliteit
en nieuwbouw komen te liggen. Dit blijkt in de periode 1972-1977 in MiddenBrabant inderdaad het geval. In die tijd is er blijkbaar sprake van een groeiend
aandeel doorstromers onder de intergemeentelijke migranten in Midden-Brabant.
De dalende lijn na 1977 (zie figuur 8.1.) duidt op een afnemend aandeel van de
doorstromers. Deze gedachtengang spoort met de nationale ontwikkeling van de
doorstromer/starter-ratio. Uit cijfers van de Woningbehoefteonderzoeken van het
CBS blijkt dat in de periode 1975-1977 ongeveer 45% van het primaire aanbod in
Nederland door starters is betrokken (doorstromer/starter-ratio van 1,22). In de
periode 1978-1981 groeit dit aandeel tot 48% (ratio van 1,08) om daarna, in de
periode 1982-1986, licht af te nemen tot 47% (ratio 1,13). Hooimeijer en Linde
(1988, pp. 130-131) merken in dit verband op dat de hogere realiseringskans van
starters in de periode 1978-1981 niet zozeer wordt veroorzaakt doordat het aanbod
beter op de woonwensen van starters is afgestemd, maar omdat zij in verhouding
tot de doorstromers minder in staat zijn hun verhuizing uit te stellen. Substitutiegedrag in de richting van de door hen minder gewenste deelmarkten (vooral
grotere woningen in de huursector) ligt meer voor de hand.
Uit hoofdstuk 4 is bekend dat in de loop van de jaren zeventig de binnengemeentelijke mobiliteit sterker is verminderd dan de intergemeentelijke mobiliteit en dat
de binnengemeentelijke mobiliteit tevens in hoofdzaak verantwoordelijk is voor de
groei van de binnenlandse mobiliteit na 1981. Onderzoek heeft aangetoond dat de
meeste verhuizingen naar nieuwbouwwoningen binnen de gemeente plaatsvinden
(DGVH 1984, Bewoners nieuwe woningen 1982). Vandaar ook de gebrekkige relatie tussen nieuwbouw en intergemeentelijke mobiliteit in figuur 8.1.
Bij de toepassing van nationale ontwikkelingen op het woningmarktgebied MiddenBrabant moet natuurlijk rekening worden gehouden met regionale verschillen in
de verhoudingen tussen doorstromers en starters. Het onderzoek van Scholten
(1988) onderschrijft de slechte marktpositie van de starters gelet op de grote
discrepantie tussen de woonwensen en de realisatie. Vooral in de Randstad doet
zich voor starters het keuzeprobleem voor tussen uitstellen van de verhuizing of het
aanpassen van de woonwensen. Er is in de Randstad in feite sprake van woningschaarste op alle sectorale deelmarkten. Starters in de Randstad zijn daardoor aangewezen op het minst aantrekkelijke woningmarktsegment, namelijk de goedkope,
maar slecht geoutilleerde, meergezinshuurwoningen. De woningmarktsituatie in
Zuidoost Nederland, waartoe Midden-Brabant behoort, steekt gunstig af bij die
in de Randstad. Starters blijken in deze regio relatief gemakkelijker toegang te
hebben tot de goedkopere eengezinshuurwoningen; een woningtype dat vooral
onder starters zeer gewenst is. Ook de kleinere meergezinshuurwoningen zijn onder
starters gewenst en hierbij doet zich wat de realisatie betreft een oververtegenwoordiging van starters voor. Dit woningtype komt overigens in het suburbane
gebied weinig voor.
In het begin van de jaren tachtig is er een groeiende vraag naar goedkopere eengezinshuurwoningen, terwijl de wens om naar een koopwoning te verhuizen achterblijft bij de realisatie (Scholten 1988). Bij de bespreking van de veronderstellingen
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die ten grondslag liggen aan deze studie (zie paragraaf 1.3) is gesproken over de
gevolgen van de vraaguitval op de koopwoningenmarkt op de omvang van de sub
urbanisatie. Deze vraaguitval is in Nederland een vrij algemeen verschijnsel. De
regio Zuidoost Nederland valt in zoverre op dat de gemiddelde verhuisketenlengte
voor de koopwoningen geringer is dan in de Randstad. Dit betekent dat het aan
deel starters in de verhuizingen naar de koopwoningen in Zuidoost Nederland
groter is dan in de Randstad. In hoeverre hier sprake is van gewenst gedrag of sub
stitutiegedrag kan uit het onderzoek van Scholten niet worden achterhaald.
Regionale cijfers uit de Woningbehoefteonderzoeken van het CBS uit 1977/78 en
1981 geven meer gedetailleerde achtergrondinformatie. De cijfers hebben betrek
king op de verhuizingen in de drie jaren voorafgaand aan het tijdstip van onder
zoek en komen dus overeen met de in dit onderzoek gehanteerde subperiode. Het
aandeel doorstromers is in de Corop-regio's Midden- en Zuidoost- Brabant ver
minderd, overeenkomstig het nationale beeld. Ook blijken starters oververtegen
woordigd zijn onder de verhuisden binnen en naar Tilburg en Eindhoven.
Tabel 8.1 Doorslromcr/startcr-ratio in de Corop-gcbicdcn Midden- en Zuidoost Brabant
1975-1977
Tilburg
Overig Midden-Brabant
Subtotaal Midden-Brabant
Eindhoven
Overig Zuidoost Brabant
Subtotaal Zuidoost Brabant
Nederland

1,72
1,15
1,34
1,37
1,57

1979-1980
0,92
1,36
1,13
1,29
1,29

Bron: CBS, WBO "П/П en WBO '81

De onderzochte groepen suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden worden
gekenmerkt door een oververtegenwoordiging van doorstromers in vergelijking tot
de nationale en regionale doorstromer/starter ratio's.
Tabel 8.2

Doorstromer/starter-ratio van de migrantengroepen per subperiode
Hoogtijperiode

Suburbanisanten
Suburbanisatie-geneigden:
- Verhuisd binnen Eindhoven of Tilburg
- Verhuisd naar overige stadsregio

Laagtijpcriode

2,53

2,98

25,00
-

12,50
3,77

Doorstromers zijn dus oververtegenwoordigd onder huishoudens die geneigd zijn
om naar het suburbane gebied te verhuizen. Ook in de laagtijperiode blijft ver
huizen naar het suburbane gebied duidelijk een kwestie van voornamelijk doorstro
mers. Het aandeel doorstromers onder de suburbanisanten neemt toe van 71,7%
in de hoogtijperiode tot 74,4% in de laagtijperiode. Deze groei van het aandeel
doorstromers onder de onderzochte suburbanisanten komt dus niet overeen met de
vermindering van de realisatiekans van doorstromers aan het eind van de jaren
zeventig. Indien deze nationale trend voor het woningmarktgebied Midden-Brabant
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opgaat, en de regionale WBO-cijfers wijzen daarop, wordt duidelijk waarom
vanwege de dominantie van de doorstromers de verhuisstromen naar het suburbane
gebied sneller afnemen dan andere verhuisstromen binnen de stadsgewesten.
Het aandeel starters onder suburbanisanten is dus kleiner geworden. Dit betekent
dat het beschikbare woningaanbod in het suburbane gebied minder gewenst dan
wel minder toegankelijk is voor starters in de steden. Om dit te kunnen verklaren
moet worden teruggegrepen op de besproken sectorale substitutieprocessen op de
regionale woningmarkt van Zuidoost Nederland (Scholten 1988). Starters oriënteren
zich steeds sterker op de huurwoningenmarkt en komen vooral terecht in de meergezinshuurwoningen. Als er al koopwoningen in het geding zijn dan gaat het vooral
om goedkopere, veelal oudere, woningen. Beide categorieën woningen zijn in overwegende mate in steden te vinden. Ten eerste omdat in het integrale woningaanbod
in de stedelijke centra dergelijke woningen meer voorkomen dan in de suburbane
gebieden. En in de tweede plaats omdat door de vergrijzing van de bevolking in de
stedelijke centra de kans groter is dat deze woningen in de stedelijke centra
beschikbaar komen. Omdat de nationale trend van de verhoogde realisatiekans bij
starters zich ook in Midden-Brabant voordoet, volgt hieruit dat in de laagtijperiode
verhoudingsgewijs meer starters in steden blijven wonen.
Dit komt niet in de cijfers van de suburbanisatie-geneigden die in Eindhoven of
Tilburg zijn verhuisd tot uiting, vanwege de wijze waarop de huishoudens zijn
geselecteerd (zie hoofdstuk 6). De populatie bestaat uit huishoudens die over een
periode van tien jaar (1972-1982) met een afzonderlijke naamsaanduiding in het
telefoonboek staan vermeld. Starters, in de vorm van thuiswonende gezinsleden,
zullen doorgaans niet afzonderlijk in het telefoonboek staan vermeld staan. Huishoudens die na 1972 in het telefoonboek zijn opgenomen zijn niet in de populatie
betrokken.
Van meer belang is dat ook weinig starters voorkomen onder suburbanisatiegeneigden die naar overige stadsregionale gemeenten zijn verhuisd. Zelfs minder
dan onder suburbanisanten. Van substitutie van de tot suburbanisatie geneigde
starters in de richting van de overige stadsregionale gemeenten is dan ook geen
sprake. Eerder kan worden verwacht dat starters in Eindhoven en Tilburg steeds
minder geneigd zijn om te verhuizen naar het suburbane gebied.
S3

Opwaartse karakter van de doorstroming

Opwaartse doorstroming wil zeggen dat huishoudens verhuizen naar betere, grotere
en duurdere woningen, kortom naar woningen die een hogere plaats innemen in
de woninghiërarchie. Om het opwaartse karakter van de doorstroming te beschrijven, moeten de kwaliteitsverschillen tussen de verlaten stedelijke woningen en de
betrokken suburbane woningen worden vergeleken. De cijfers uit tabel 8.3 geven
dit duidelijk aan. Het percentage koopwoningen, (semi)vrijstaande woningen en
grote woningen ligt steeds hoger bij de betrokken suburbane woningen dan bij de
verlaten stedelijke woningen. De kwaliteitsverschillen tussen de betrokken
suburbane woningen en de verlaten stedelijke woningen worden in de loop van de
onderzoeksperiode wel steeds kleiner. Daarbij blijft de uitgangssituatie wat betreft
de stedelijke woning voor de suburbanisanten nagenoeg dezelfde.
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Tabel 8.3

Kenmerken van de stedelijke en suburbane woning vas suburbaniscrende doorstromers
per subperiodc
Hoogtijperiode
Stedelijk e
woning

Laagtijperiode
Stedelijk e
woning

Suburbane
woning

Abs.

%

Abs.

Financiering:
Huurwoning
Koopwoning

161
97

62,4
37,6

Totaal

258

Woningtype:
Flatwoning
Beneden/bovenwoning
Rijtjeswoning
(Scmi)vrijstaand
Overige

Suburbane
woning

%

Abs.

%

Abs.

%

23
235

8,9
91,1

84
49

63,2
36,8

44
89

33,1
66,9

100

258

100

133

100

133

100

73
23
137
16
9

28,9
8,9
53,1
6,2
3,5

0
1
57
1%
4

0
0,4
22,1
76,0
1,6

36
10
67
10
10

27,1
7,5
50,4
7,5
7,5

0
1
43
79
10

0
0,8
32,3
59,4
7,5

Totaal

258

100

258

100

133

100

133

100

Woningomvang:
1 of 2 kamerwoning
3 kamerwoning
4 kamerwoning
5 kamerwoning
Groter

13
24
118
58
45

5,0
9,3
45,7
22,5
17,4

3
3
77
108
67

1,2
1,2
29,8
41,9
26,0

9
22
59
26
17

6,8
16,5
44,4
19,5
12,8

4
5
62
40
22

3,0
3,8
46,6
30,1
16,5

Totaal

258

100

258

100

133

100

133

100

Suburbanisanten in de laagtijperiode betrekken woningen die gemiddeld een lagere
positie innemen in de woninghiërarchie. De kans dat een huishouden in het suburbane gebied een huurwoning betrekt en afkomstig is uit een stedelijke koopwoning neemt toe (van 13% naar 21%). De kans dat een suburbane huurder ook
in Eindhoven of Tilburg een woning huurde, neemt logischerwijs af (van 87% naar
79%). Van de suburbanisanten die in de hoogtijperiode een koopwoning betrekken,
is 60% afkomstig uit een huurwoning en in de laagtijperiode 55%. Het aantal suburbaniserende kopers dat in Eindhoven of Tilburg reeds in het bezit van een koopwoning was, neemt met 5% toe (in hoogtijperiode 40%; in laagtijperiode 45%).
Kortom, vooral huishoudens die in Eindhoven of Tilburg een woning huurden
hebben gaandeweg minder mogelijkheden om een suburbane woning te betrekken.
De toegenomen oriëntatie op rijtjeswoningen in het suburbane gebied wordt veroorzaakt door voormalige bewoners van flatwoningen in Eindhoven of Tilburg. In
de hoogtijperiode werden (semi)vrijstaande woningen in het suburbane gebied in
28% van de gevallen betrokken door voormalige flatbewoners; in de laagtijperiode
is dat 20%. Suburbane rijtjeswoningen worden in de hoogtijperiode in 32% van de
gevallen door voormalige flatbewoners betrokken en in de laagtijperiode neemt dit
percentage toe tot 42%. Voormalige stedelijke flatbewoners stellen zich daarom in
toenemende mate tevreden met een suburbane rijtjeswoning. De verschillen tussen
de aandelen van de overige stromen naar woningtype in beide subperioden zijn
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overigens gering. De vermindering van de gemiddelde kwaliteit van door suburbaniserende doorstromers betrokken woningen gaat gepaard met een sterkere stijging van de woonlasten (zie ook hoofdstuk 7). Het prijsverschil tussen de verlaten
stedelijke woning en de betrokken suburbane woning is in de laagtijperïode doorgaans groter dan in de hoogtijperiode. Het verschil tussen de gemiddelde huurprijs
van een stedelijke en suburbane woning bedraagt in de hoogtijperiode 14 gulden
per maand en in de laagtijperïode 103 gulden per maand. Het verschil in maandelijkse lasten tussen een stedelijke en suburbane koopwoning bedraagt in de
hoogtijperiode 268 gulden in en de laagtijperïode 400 gulden. De stijging van het
prijsniveau van woningen in het algemeen in combinatie met een toenemend prijsverschil tussen suburbane huur- en koopwoningen, maakt het aannemelijk dat een
verschuiving naar de huursector optreedt. Dit is des te duidelijker wanneer wordt
gekeken naar de gemiddelde woonlastensprong bij de verhuizing tussen de verschillende deelsectoren (zie tabel 8.4).
Tabel 8.4 Gemiddelde woonlasten (in guldens) van stedelijke woning en suburbane woning voor en
na de verhuizing uitgesplitst naar huur- en koopwoning per subperiode

Van
Van
Van
Van

huur naar huur
huur naar koop
koop naar huur
koop naar koop

Hoogtijperiode

Laagtijperïode

Stedelijke
woning
Prijs

Suburbane
woning
Prijs
N

Stedelijke
woning
Prijs

Suburbane
woning
Prijs

N

185
265
50
396

285
599
125
770

336
399
461
480

449
907
514
998

35
49
9
40

20
141
3
94

De woonlastensprong voor de suburbaniserende doorstromers die blijven huren,
blijft in de loop van de onderzoeksperiode gelijk (circa honderd gulden per maand).
De woonlastensprong van een huurwoning naar een koopwoning is groter en neemt
ook verder toe door de stijging van het prijsniveau op de suburbane koopwoningenmarkt. Omdat de kwaliteit van de koopwoning met de woonlastenstijging geen
gelijke tred houdt, kiezen meer suburbanisanten voor een huurwoning.
Het aantal verhuizingen van een stedelijke koopwoning naar een suburbane huurwoning is en blijft gering. Eerder is er op gewezen dat doorstromers naar een
suburbane huurwoning in de laagtijperïode verhoudingsgewijs vaker afkomstig zijn
uit een stedelijke koopwoning dan in de hoogtijperiode. Tabel 8.4 geeft hiervoor
de verklaring. De woonlastensprong bij een verhuizing van koop naar huur is in de
laagtijperïode kleiner dan die bij een verhuizing van huur naar huur. Hoewel de
woonlastensprong bij een verhuizing van huur naar koop in omvang gelijk is aan
de woonlastensprong bij een verhuizing van koop naar koop, is het aandeel van de
eerstgenoemde soort verhuizingen sterker afgenomen dan de laatstgenoemde. De
huishoudens die uit een koopwoning verhuizen, hebben bij de verkoop van de
stedelijke woning mogelijk geprofiteerd van de algemene stijging van de verkoopprijzen op de woningmarkt, waardoor zij beter in staat zijn in vergelijking met de
stedelijke huurders de vereiste woonlastensprong te maken.
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8.4

Directe doorstromingseffecten

Stedelijke gemeentebesturen moeten steeds vaker een afweging maken tussen enerzijds duurdere woningbouw, om de suburbanisatie van huishoudens af te remmen,
en anderzijds goedkope sociale woningbouw ten behoeve van de stedelijke woningzoekenden. Een belangrijk punt van overweging is de vraag of via nieuwbouw
doorstromingseffecten kunnen worden bereikt dat beide doelstellingen (minder
suburbanisatie en meer woningen voor woningzoekenden) meer met elkaar in overeenstemming komen. Door doorstroming komen indirect woningen vrij die aansluiten op de woningvraag van bedoelde groepen woningzoekenden. Gezien de beperkte financiële en ruimtelijke mogelijkheden voor realisering van nieuwbouw spitst
de discussie over woningbouwbeleid in de Nederlandse steden zich steeds toe op
de vraag welke doorstromingseffecten door nieuwbouw kunnen worden bereikt.
Doorstromingseffecten kunnen op twee manieren worden gemeten, namelijk door
middel van individuele bevraging of via de constructie van een verhuisketenmodel
(Scholten 1988, p. 49). In het eerste geval wordt gekeken wie uit een bepaalde
woning is vertrokken en wie vervolgens deze woning heeft betrokken. Voor de door
de laatstgenoemde verlaten woning gebeurt hetzelfde. In het tweede geval worden
de op geaggregeerd niveau gemeten verhuisrelaties vertaald naar recruteringskansen die vervolgens door middel van multiplicatoren tot verhuisketens worden
herleid. In beide gevallen gaat het om de bepaling van de gemiddelde verhuisketenlengte. Een verhuisketen stopt wanneer de door verhuizing vrijkomende woning
wordt betrokken door een huishouden dat geen zelfstandige woning achterlaat
(bijvoorbeeld een starter).
Met het directe doorstromingseffect wordt de eerste stap van de verhuisketen
bedoeld, dat wil zeggen de verhuizing naar de in eerste instantie vrijkomende
woning (= primaire aanbod). Het indirecte doorstromingseffect bestaat uit het
totaal van de als gevolg van het primaire aanbod in gang gezette doorstroming,
met andere woorden van alle verhuizingen naar woningen die door doorstromende
huishoudens zijn achtergelaten (= secundair aanbod).
Het is op grond van het gehouden onderzoek niet mogelijk de indirecte doorstromingseffecten van de suburbanisatie voor de vrijgekomen woningen in
Eindhoven en Tilburg te bepalen. Er is niet nagegaan wie de door migranten
verlaten stedelijke woning heeft betrokken. Ook de geaggregeerde methode is niet
toepasbaar, aangezien deze berekening veronderstelt dat alle verhuisbewegingen
binnen de stadsgewestelijke woningmarkt bekend zijn. Wel is het mogelijk de
directe doorstromingseffecten voor de stedelijke woningvoorraad te bepalen. De
nadruk ligt op het directe doorstromingseffect van nieuwbouw.
Allereerst is gekeken naar de verdeling van de starters en doorstromers over de
bestaande voorraad en nieuwbouw in de verschillende bestemmingsgebieden. Eerder is geconstateerd dat het merendeel van de suburbanisatie-geneigden en suburbanisanten bestaat uit doorstromers. Verder is bekend dat het primaire aanbod
in het suburbane gebied weinig aantrekkingskracht uitoefent op stedelijke starters.
Uit tabel 8.5. blijkt dat doorstromende suburbanisanten in de loop van de onderzoeksperiode steeds meer georiënteerd raken op bestaande woningen in het suburbane gebied. Aan deze verschuiving in oriëntatie liggen zowel conjuncturele als
structurele oorzaken ten grondslag. In verband met de verslechtering van de
economische situatie zullen doorstromers besluiten om van hun voorgenomen
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verhuizing af te zien dan wel genoegen te nemen met een (eventueel) goedkopere
bestaande woning. Structureel lijkt vooral de verminderde toegankelijkheid van de
nieuwbouwwoningen in het suburbane gebied voor suburbanisanten van belang,
onder andere door het grotere beslag dat andere woningvragers, onder wie de
autochtone woningzoekenden, op de nieuw gebouwde woningen leggen. Overigens
lijkt deze geringere toegankelijkheid van de suburbane nieuwbouwwoningen minder
consequenties te hebben voor (het geringe aantal) starters onder de suburbanisanten. Zij zijn in de laagtijperiode meer dan suburbaniserende doorstromers
aangewezen op nieuwbouwwoningen. Het verband tussen suburbaniserende starters
en doorstromers enerzijds en nieuwbouw en bestaande woningen anderzijds is
overigens in de laagtijperiode niet significant.
Tabel 8.5

Starters en doorstromers onder suburbanisanten over bestaande en nieuwbouwwoningen
per subperiode
Hoogtijperiode
Doorstromers

Starters

Totaal

Starters

Doorstromers

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

52
82

38,8
61,2

132
207

38,9
61,1

41
35

53,9
46,1

139
82

62,9
37,1

134

100

339

100

76

100

221

100

Abs.
Bestaand
Nieuwbouw

Laagtijperiode

Het directe doorstromingseffect van de suburbane nieuwbouw voor de woningmarkt
in Eindhoven en Tilburg wordt in de loop van de onderzoeksperiode kleiner. In de
eerste plaats omdat een steeds groter deel van de suburbane nieuwbouwwoningen
door de eigen bevolking wordt betrokken. En in de tweede plaats omdat de nieuwbouw in het suburbane gebied steeds minder stedelijke doorstromers aantrekt.
De eerder genoemde beleidsdiscussie gaat evenwel vooral over de doorstromingseffecten van nieuwbouw in het stedelijk gebied in relatie tot de vermindering van
de omvang van suburbanisatie.
Tabel 8.6

Bestaand
Nieuwbouw
Totaal

Starters en doorstromers onder suburbanisalie-gencigden over bestaande en nieuwbouwwoningen per subperiode
Verhuisd binnen Eindhoven of Tilburg

Verhuisd naar overige stadsregio

Hoogtijperiode

Laagtijperiode

Laagtijperiode

Starters

Doorstr.

Starters

Doorstr.

Starters

Doorstr.

Abs. %

Abs. %

Abs. %

Abs. %

Abs.

%

Abs.

%

1
1

25
25

2
2

18
7
25

15
7
22

62,2
31,8
100

58
25
83

69,9
30,1
100

72,0
28,0
100
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Tabel 8.6 geeft aan dat in de laagtijperiode 30% van de verhuisde suburbanisatiegeneigden een nieuwbouwwoning in Eindhoven, Tilburg of een andere stadsregionale gemeente betrekt. De nieuwbouw in Eindhoven en Tilburg heeft in de laagtijperiode vooral betekenis voor doorstromers onder de suburbanisatie-geneigden. Het
gaat hierbij vooral om duurdere koopwoningen. De bouw van duurdere koopwoningen in Eindhoven en Tilburg heeft dus zeker een remmende invloed op de omvang
van de suburbanisatie.
Tabel 8.7 Verhuizingen van doorstromers en starters onder suburbanisantcn naar koop- en huurwoningen in de hoogtijpcnode
Doorstromers
Koopwoning
abs.

Starters
Huurwoning

recr.
kans

abs.

Suburbane woning:
Koopwoningen
114
Huurwoningen
5

0,281
0,074

184
36

Totaal

0,251

220

119

Totaal

recr.
kans

abs.

recr.
kans

abs.

%

0,454
0,529

107
27

0,264
0,397

405
68

85,6
14,4

0,465

134

0,283

473

100

Tabel 8.8 Verhuizingen van doorstromers en starters onder suburbanisantcn naar koop- en
huurwoningen in de laagtijperiode
Doorstromers
Koopwoning
abs.

recr.
kans

Starters

Totaal

Huurwoning
abs.

recr.
kans

abs.

recr.
kans

abs.

%

Suburbane woning:
Koopwoningen
62
Huurwoningen
13

0,341
0,113

79
67

0,434
0,583

41
35

0,225
0,304

182
115

61,2
38,7

Totaal

0,252

146

0,492

76

0,256

297

100

75

Doordat doorstromers de nieuwbouwwoningen in het stedelijke gebied betrekken
treden ook indirecte doorstromingseffecten op. Het verschil in migratiebestemming
tussen verhuisde suburbanisatie-geneigden (binnen de stadsregio) en suburbanisantcn (naar het suburbane gebied) heeft geen gevolgen voor de huur/koopverdeling
van de achtergelaten woningen (zie tabel 8.7). Doorstromers die in de laagtijperiode binnen Eindhoven of Tilburg zijn verhuisd zijn in 64% van de gevallen afkomstig uit een huurwoning. Bij de groep huishoudens die naar een overige stadsregionale gemeente is verhuisd bedraagt dit percentage ook 64% en bij de laagtijsuburbanisanten 66%. Verhuizingen van suburbanisantcn of suburbanisatie-geneigden betekenen dus dat in tweederde van de gevallen huurwoningen op de stedelijke woningmarkt beschikbaar komen.
De directe doorstromingseffecten zijn uitgedrukt in de zogenaamde recruteringskan188

sen, dat wil zeggen de kans dat iemand die een bepaalde woning heeft betrokken
afkomstig is uit een stedelijke woning van een bepaald type (Scholten 1988, pp. 4950). De recruteringskansen in de tabellen 8.7 en 8.8 laten zien dat de effecten van
de verschuiving naar de huursector in het suburbane gebied voor de doorstromers
relatief sterker zijn dan voor de starters. De huurwoningen in het suburbane gebied
genereren in de laagtijperiode meer doorstromers uit de beide steden (afkomstig
uit zowel koop- als huurwoningen). De recruteringskansen van de suburbane huurwoningen worden voor de starters geringer. De uit de steden afkomstige doorstromers hebben ten dele de stedelijke starters in de suburbane huursector verdrongen.
8.5

Samenvatting

Suburbanisatie vanuit Eindhoven en Tilburg wordt tijdens de onderzoeksperiode
blijvend gekenmerkt door een hoog aandeel doorstromers. Het aandeel doorstromers is in de laagtijperiode zelfs hoger (75%) dan in de hoogtijperiode (72%). Op
grond van landelijke trends mag worden aangenomen dat in de loop van de onderzoeksperiode de mobiliteit onder doorstromers sterker is gedaald dan onder starters. Het 'uitstelgedrag' van doorstromers en hun blijvende oververtegenwoordiging
onder de suburbanisanten veroorzaken mede de vermindering van de omvang van
de suburbanisatie.
Het gering aantal starters onder de laagtijsuburbanisanten heeft te maken met de
geringe geneigdheid van stedelijke starters om te suburbaniseren. Veel starters
richten zich op de huurwoningenmarkt. Het gaat dan vaak om meergezinshuurwoningen. Een deel van de starters richt zich op goedkope, veelal oude, koopwoningen. Beide typen woningen komen in het suburbane gebied verhoudingsgewijs weinig voor, zodat een oriëntatie op de woningen in de stadsregio voor de hand ligt.
Daarnaast is aangetoond dat stedelijke starters in toenemende mate door stedelijke
doorstromers worden verdrongen op de huurwoningenmarkt in het suburbane gebied. Voor de verklaring van de vermindering van de doorstroming naar suburbane
gebieden is naast het algemene 'uitstelgedrag' ook de verandering in de prijs/kwaliteit verhouding van het beschikbare aanbod in het suburbane gebied van belang.
De kwaliteitsverschillen tussen de verlaten stedelijke woning en de betrokken
suburbane woning worden in de loop van de onderzoeksperiode geringer, terwijl
de woonlastensprong groter wordt. De financiële barrière om te suburbaniseren zal
voor veel suburbanisatie-geneigden zijn toegenomen, terwijl men in de laagtijperiode gemiddeld minder woonkwaliteit krijgt voor zijn geld. Voor een deel van
de suburbaniserende doorstromers is dit aanleiding zich te oriënteren op de huurwoningenmarkt in het suburbane gebied. Vooral voor huishoudens die in Eindhoven of Tilburg een koopwoning bezaten, biedt dit financieel gunstige perspectieven.
Een ander deel van de eigenaar-bewoners in Eindhoven en Tilburg ziet af van suburbanisatie en oriënteert zich op de relatief duurdere koopwoningenmarkt in de
stadsregio's. De bouw van duurdere koopwoningen in de stadsregio (zowel de
stedelijke centrumgemeenten als de overige stadsregionale gemeenten) past in een
ruimtelijk ordeningsbeleid dat gericht is op vermindering van de omvang van de
suburbanisatie. Daarnaast past dit in een volkshuisvestingsbeleid dat via bevordering van de doorstroming gericht is op een betere verdeling van de vraag over
het stedelijke woningaanbod.
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9

LOKATIEKEUZEGEDRAG VAN SUBURBANISANTEN EN
SUBURBANISATIE-GENEIGDEN

9.1

Inleiding

Het lokatiekeuzegedrag van de respondenten staat in dit hoofdstuk centraal.
Waarom hebben suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden willen verhuizen?
Waar en naar welke soort woning hebben zij gezocht? Waarom zijn suburbanisanten wel en suburbanisatie-geneigden niet naar het suburbane gebied verhuisd?
En natuurlijk, welke veranderingen hebben zich in de loop van de onderzoeksperiode op deze punten voorgedaan en hoe kunnen deze veranderingen worden
geïnterpreteerd tegen de achtergrond van de veranderde maatschappelijke en
ruimtelijke omstandigheden?
Het lokatiekeuzegedrag is in drie elementen uiteengelegd, namelijk de verhuisgeneigdheid, het zoekgedrag en het substitutiegedrag van de respondenten (zie
hoofdstuk 5). In principe zijn alle in het onderzoek betrokken huishoudens verhuisgeneigd. De verhuisgeneigdheid heeft in hoofdzaak betrekking op de motieven van
respondenten om de (vorige) stedelijke woonsituatie te verlaten (de zogenaamde
vertrekmotieven). Door na te gaan in hoeverre de aard van de vertrekmotieven in
de tijd is veranderd, wordt inzicht verkregen in de eventuele wijzigingen in de aard
van de verhuisgeneigdheid van huishoudens die hebben overwogen om naar het
suburbane gebied te verhuizen (paragraaf 9.2). Alle respondenten zijn dus
geselecteerd op grond van een voorkeur voor een woning in het suburbane gebied.
In paragraaf 9.3 wordt allereerst nagegaan of de voorkeur voor het suburbane
gebied in de loop van de onderzoeksperiode is verminderd. Daarna wordt in paragraaf 9.4 geanalyseerd of de motieven van de respondenten om naar het suburbane
gebied te willen verhuizen zijn veranderd. Of de woonvoorkeur voor een suburbane
woning ook tot een feitelijke verhuizing naar het suburbane gebied leidt, is uitkomst van het zoekgedrag van de respondenten. Het begrip aspiratiebeeld neemt
hierbij een belangrijke plaats in. Het aspiratiebeeld is de leidraad waarlangs het
huishouden tot een keuze komt. In paragraaf 9.5 is het aspiratiebeeld uitgesplitst
naar twee aspecten, namelijk de gezochte woonplaats (woonplaatsoriëntatie) en het
gezochte woningtype (huur- of koopwoning). Beide onderdelen worden vervolgens
op elkaar betrokken (waar heeft men welke woning gezocht?).
Paragraaf 9.6 behandelt het substitutiegedrag van suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden. Substitutie treedt op indien het aspiratiebeeld en feitelijke
verhuizing niet met elkaar overeenstemmen. Substitutie kan plaatsvinden bij zowel
de gezochte woning als de gezochte woonplaats. Voor zowel de suburbanisanten
als de suburbanisatie-geneigden zal worden nagegaan welke oorzaken aan beide,
eventueel gecombineerde, vormen van woningmarktsubstitutie ten grondslag liggen.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting (paragraaf 9.7).

92

Verhuisgeneigdheid

Onderzoek naar vertrek- en vestigingsmotieven van migranten kent de nodige conceptuele en methodologische gevaren. In de eerste plaats is het de vraag of men
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via de motieven achter de doeleinden van de migrant komt (Ter Heide 1965,
p. 49). Motieven en doeleinden liggen weliswaar in eikaars verlengde, maar zijn
niet identiek. De door de respondent genoemde motieven vormen een verbale
expressie van intenties. Het verschil in abstractie tussen doeleinden en uitgesproken
motieven kan ertoe leiden dat de eigenlijke doeleinden versluierd worden weergegeven. Een ander gevaar is dat de onderzoeker de vraagstelling van zijn
onderzoek opdringt aan de respondenten,zodat deze zich bij de beantwoording van
de vragen laat leiden door de vraagstelling van de onderzoeker. Dit gevaar van
cognitieve dissonantie is des te groter bij vragen over motieven omtrent verhuizingen in het verleden. De kans bestaat dat respondenten antwoorden geven die gekleurd zijn door de woonervaringen van de respondent na de verhuizing. De relatie
tussen doeleinden en motieven wordt dan verstoord door rationalisaties achteraf.
Deze bezwaren zijn moeilijk te ondervangen. In ieder geval dient gecontroleerd te
worden op interne consistentie van de motieven. Dit kan gebeuren door te kijken
naar de onderlinge samenhang van de opgegeven motieven, de samenhang met de
feitelijke handeling en de samenhang met de situatiefactoren (In 't Veld-Langeveld
1956). Feitelijk betekent dit dat de motieven ten opzichte van elkaar moeten
worden bezien en dat de motieven moeten worden bekeken voor gedisaggregeerde
groepen, zowel voor wat het uiteindelijke verhuisgedrag betreft (bijvoorbeeld suburbanisatie-geneigden versus suburbanisanten) als de woningmarktpositie van de huishoudens.
In dit onderzoek is op de volgende wijze naar verhuismotieven gevraagd. De respondenten is een groot aantal factoren voorgelegd. Elke factor kan hebben meegespeeld bij de beslissing om te gaan verhuizen of een woning te betrekken (de
zogenaamde vertrek- en vestigingsfactoren). Per factor kunnen de respondenten
aangeven of deze van toepassing is op de door hen genomen verhuisbeslissing.
Daarna is de respondenten gevraagd de voor hen belangrijkste motieven te noemen (de zogenaamde vertrek- en vestigingsmotieven). Het gaat maximaal om de
drie belangrijkste vertrek- en vestigingsmotieven. Vertrekmotieven slaan op de
redenen om de stedelijke woonsituatie te verlaten. De vestigingsmotieven hebben
betrekking op de redenen om zich in het suburbane gebied te (willen) vestigen.
9.2.1

Vertrekmotieven

De vertrekmotieven moeten worden afgezet tegen de keuzevrijheid van de respondenten. In hoofdstuk 5 is betoogd dat keuzevrijheid een relatief en subjectief begrip
is. Er zijn diverse momenten in het beslisproces waarin de respondent zich geplaatst ziet tegenover door externe omstandigheden afgedwongen beslissingskaders.
De overweging te willen verhuizen staat onder invloed van veranderingen met
betrekking tot het huishouden of de woon- c.q. werksituatie. In de eerste zin wordt
gesproken van een interne oorzaak, in de tweede zin van een externe oorzaak.
Natuurlijk is ook een combinatie van interne en externe oorzaken mogelijk. Een
voorbeeld van een interne oorzaak is de beslissing om te gaan trouwen of samenwonen. Een overweging die op z'n minst voor één van beide partners impliceert dat
men verhuist. Ook wanneer de beslissing om te gaan trouwen of samenwonen is
genomen uit vrije wil, dan is het gevolg van deze beslissing voor het verhuisgedrag
op te vatten als een dwingende omstandigheid. Men kan gaan samenwonen om te
191

willen verhuizen of men kan gaan verhuizen om te willen samenwonen. Beide
mogelijkheden verschillen in de mate waarin men het gaan samenwonen al dan niet
als dwingend ervaart voor het verhuizen. Iets soortgelijks treedt op bij een externe oorzaak als de verandering van werkadres. Het kan bijvoorbeeld gaan om vrijwillige verandering van werkkring of om een relokatie van het bedrijf waar men
werkzaam is. In het tweede geval zal men de verandering van werkadres dwingender ervaren als verhuisomstandigheid dan in het eerste geval. Hetzelfde geldt ook
bij een combinatie van interne en externe oorzaken van verhuisgeneigdheid. De
geboorte van een kind kan ertoe leiden dat een huishouden op zoek gaat naar
een andere, bijvoorbeeld grotere, woning. Ook het uit huis gaan van de kinderen
(de zogenaamde huishoudensreductie) kan aanleiding zijn om te willen gaan verhuizen. Of een huishouden dit als een dwingende reden voor de verhuisgeneigdheid ervaart, is afhankelijk van de ervaren woonsituatie. Bij ontbinding van het
huishouden, bijvoorbeeld door scheiding, doen zich doorgaans voor een deel van
het huishouden dwingende redenen voor om te gaan verhuizen. Niettemin kan men
ook door middel van het aanbrengen van bouwtechnische veranderingen in de gegeven woonsituatie deze dwang tot verhuizen teniet doen zonder tot een verhuizing
over te gaan. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding of inkrimping van de huishoudenssomvang. Bovenstaande voorbeelden leren dat de keuzevrijheid bij de
beslissing te willen verhuizen per feitelijke woonsituatie kan verschillen. Dwang bij
verhuizen is dus niet eenduidig te definiëren. Het dwangmatige van verhuizen is
afhankelijk van de mate waarin een huishouden tevreden is met de woonsituatie
en van de waardering van de effecten die met de verhuizing worden beoogd (Gall
1983). In dit onderzoek is niet gevraagd naar de mate waarin een respondent de
verschillende omstandigheden waaronder verhuisd is als dwingend heeft ervaren.
Het onderzoek beperkt zich tot genoemde motieven. Alleen naar extreme vormen
van dwang is gevraagd, zoals huuropzegging, sloop van de (stedelijke) woning of
omzetting tot bedrijfsruimte. Deze ultieme vormen van externe dwang komen
weinig voor (zie tabel 9.1). Deze respondenten zijn buiten de analyse van de verhuisgeneigdheid gelaten.
Tabel 9.1 Externe dwang bij de beslissing om te willen verhuizen per subperiode

Suburbanisanten:
Suburbanisatie-geneigdcn:
- Blijven wonen in Eindhoven of Tilburg
- Verhuisd binnen Eindhoven of Tilburg
- Verhuisd naar overige stadsregio

Hoogtijpcriode

Laagtijperiode

Absoluut

Absoluut

%

%

7

1,5

11

3,7

0
2
1

8,4
7,1

.

0
1
4

5,6
4,7

-

De vertrekmotieven zijn in eerste instantie gecategoriseerd (zie figuur 9.1). Het
belangrijkste interne vertrekmotief is het motief 'trouwen/samenwonen'. Bij de
externe vertrekmotieven is een onderscheid gemaakt in 'woningkenmerken', 'woonomgevingskenmerken' (nader uitgesplitst in buurtmilieu en stedelijk milieu) en
'werkomstandigheden'. Alle overige kenmerken zijn niet nader gespecificeerd. Het
gaat om een grote verscheidenheid aan min of meer persoonlijke motieven.
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Figuur 9.1 Aard van vertrekmotieven van suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden per subperiode
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Suburbanisatie-geneigden en suburbanisanten hebben (als groep) om verschillende
redenen willen verhuizen. Suburbanisatie-geneigden willen vaker omwille van de
(stedelijke) woning en woonomgeving verhuizen dan suburbanisanten. Suburbanisanten leggen de nadruk op de vertrekmotieven 'trouwen/samenwonen' en motieven in verband met 'werkomstandigheden'. Dit laatste aspect discrimineert in de
laagtijsperiode sterk tussen beide populaties. Binnen de groep van suburbanisatiegeneigden doen zich ook verschillen voor. Huishoudens die in hun woning in
Eindhoven of Tilburg blijven wonen, leggen minder de nadruk op woningkenmerken en geven vaker de woonomgeving op als vertrekmotief. Dit ligt voor de hand,
omdat de kans dat men in een stedelijke woning blijft wonen groter is naarmate
men minder kritiek heeft op die stedelijke woning. De onvrede met de stedelijke
woonomgeving is voor hen echter blijkbaar een onvoldoende voorwaarde om daadwerkelijk te verhuizen. De huishoudens die binnen Eindhoven of Tilburg of naar
een overige stadsregionale gemeente zijn verhuisd, doen dit in hoofdzaak vanwege
de (vorige) stedelijke woning. Dit geldt het sterkst voor de huishoudens die binnen
Eindhoven of Tilburg zijn verhuisd. De huishoudens die naar de overige stadsregionale gemeenten zijn verhuisd, lijken op grond van hun scores op de vertrekmotieven 'trouwen/ samenwonen' en 'werkomstandigheden' het meest op de feitelijke suburbanisanten.
De verschillen tussen de deelpopulaties blijkt ook uit het relatieve belang dat men
aan de afzonderlijke vertrekmotieven hecht. De vertrekmotieven zijn daarvoor ingedeeld naar 16 afzonderlijke motieven (zie bijlage 3). Voor elk van de deelpopulaties is een rangorde gemaakt van de vertrekmotieven op basis van de mate
waarin zij zijn genoemd. De populaties zijn met elkaar vergeleken aan de hand van
Spearman's rank correlaties (zie tabel 9.2). Een correlatiecoëfficiënt van + 1 geeft
een volledige overeenstemming in rangorde weer; een correlatiecoëfficiënt van 1 wil zeggen dat de volgorde precies tegenovergesteld is. De populaties zijn per
tijdsperiode onderling vergeleken, terwijl tevens per populatie de mate van
verandering tussen beide tijdsperioden kan worden vastgesteld. De populaties die
binnen de stadsregio zijn verhuisd zijn samengevoegd tot één populatie. De
huishoudens die in hun woning in Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen, zijn wel
als aparte populatie onderscheiden. De suburbanisatie-geneigden zijn per tijdsperiode ingedeeld op grond van het jaar van overweging, terwijl de suburbanisanten
zijn ingedeeld naar het moment van verhuizing.
Tabel 9.2 Spearman rank-correlatiecoefficienten van de verhuismotieven van de verschillende deelpopulaties per subperiode
Laagtijperiode
Suburbanisanten

Hoogtijperiode:
Suburbanisanten
Suburbanisatie-geneigden:
Wel verhuisd
Niet verhuisd
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Suburbanisatie -geneigden
Wel verhuisd

Niet verhuisd

0,773

0,728

0,461

0,608
0,521

0,915
0,529

0,619
0,758

Uit tabel 9.2 kan worden geconcludeerd dat in de loop van de onderzoeksperiode
de indeling naar belangrijkheid van de afzonderlijke vertrekmotieven maar weinig
verandering ondergaat. Dit geldt zowel per deelpopulatie (zie correlatiecoëfficiënten op de diagonaal) als voor de verschillen tussen de deelpopulaties.
Meer gedetailleerde informatie kan worden verkregen door de rangorde van de
vertrekmotieven zelf in beschouwing te nemen (zie bijlage 4).
Zoals reeds is aangegeven willen suburbanisanten vooral verhuizen op grond van
interne motieven (vooral trouwen/samenwonen) en afstand tot het werk. Als
woningkenmerk wordt vooral de tuin genoemd. Voor de binnen de stadsregio verhuisde huishoudens verandert de rangordening van de vertrekmotieven het minst.
Zij verhuizen vooral vanwege woningkenmerken, zoals flatwoning of te kleine
woning en het ontbreken van een tuin. De belangrijkste verhuisredenen voor
huishoudens die in hun woning in Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen, zijn het
gebrek aan een tuin, de te dichte bebouwing in de buurt, drukte van de stad en een
te kleine woning. Vooral in de laagtijperiode wordt meer waarde gehecht aan de
beide woonomgevingsmotieven.
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Vertrekfactoren

De respondenten zijn 36 items voorgelegd waarvoor zij konden aangeven of deze
al dan niet van toepassing zijn op hun motief om te gaan verhuizen (zie bijlage 4).
Deze 36 vertrekfactoren kunnen worden gecategoriseerd tot 4 hoofdgroepen:
huishoudensfactoren (6 factoren)
woningfactoren (10 factoren)
woonomgevingsfactoren (16 factoren)
economische factoren (4 factoren)
Om de scores van de deelpopulaties onderling te kunnen vergelijken is de volgende
berekening gemaakt. In de eerst plaats is per hoofdgroep het totaal aantal scores
per hoofdgroep van vertrekfactoren gedeeld door het aantal factoren. Vervolgens
is per subpopulatie dit gemiddelde gedeeld door het aantal respondenten. Het uiteindelijke cijfer kan men opvatten als de gemiddelde procentuele score van de
hoofdgroep per subpopulatie. De waarde 100 voor een bepaalde hoofdgroep geeft
aan dat alle voorgelegde items binnen de hoofdgroep door alle respondenten in een
bepaalde populatie als van toepassing op hun verhuisbeslissing zijn beschouwd. De
waarde 0 geeft daarentegen aan dat de respondenten geen enkel item uit een
hoofdgroep van toepassing hebben geacht op hun verhuisbeslissing.
De cijfers van tabel 9.3 ondersteunen de uitkomsten uit de vorige paragraaf. Suburbanisanten hechten vooral waarde aan huishoudens- en economische factoren, terwijl suburbanisatie-geneigden vaker woning- en woonomgevingsfactoren van belang
achten. Deze verschillen tussen suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden
blijven tijdens de onderzoeksperiode in grote lijnen bestaan. De scores van de vier
hoofdgroepen van vertrekfactoren zijn ook in de laagtijperiode bij de suburbanisanten ongeveer even hoog. Verhuisde suburbanisatie-geneigden willen ook in de
laagtijperiode vooral omwille van woningfactoren verhuizen.
Er bestaan tussen de subpopulaties ook duidelijke verschillen qua de samenstelling van de hoofdgroepen van vertrekfactoren (zie bijlage 4).
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Tabel 9.3 Relatieve belang van de hoofdgroepen van vertrekfacloren per migrantengroep en per
subperiode
Huishoudens- Woningfactoren
factoren
Suburbanisanten
- hoogtij periode
- laagtijperiode
Suburbanisatic-gcneigden:
Niet verhuisd
- hoogtijperiode
- laagtijperiode
Verhuisd binnen Eindhoven of
Tilburg:
- hooglijperiode
- laagtijperiode
Verhuisd naar overige stadsregio:
- hooglijperiode
- laagtijperiode

Woonomgevingsfactoren

Economische
factoren

7,505
7,464

9,239
8,620

7,043
9,407

8,404
9,343

0,667
6,250

7,200
12,250

10,750
8,750

8,000
3,125

8,333
2,778

13,750
20,000

7,292
9,722

12,500
5,556

8,333
9,608

17,857
15,765

9,375
8,015

7,143
8,235

Score 0 = geen enkele respondent heeft een vertrekfactor uit de hoofdgroep genoemd.
Score 100 = alle respondenten hebben alle vertrekfactoren uit de hoofdgroep genoemd.

Een veel genoemde huishoudensfactor bij suburbanisanten is 'trouwen/samenwonen'. Verhuisde suburbanisatie-geneigden noemen vaker de vertrekfactor
'geboorte van een kind'. Sommigen onder hen hebben ook omwille van gezondheidsredenen willen verhuizen. Dit verschil in huishoudensfactoren weerspiegelt het
verschil in huishoudensfase tussen beide populaties (zie hoofdstuk 7). De stijging
van het belang van de huishoudensfactoren bij suburbanisatie-geneigden die niet
zijn verhuisd, wordt vooral veroorzaakt door de factor 'kinderen uit huis'. Deze
groep noemt ook vaker de woningfactor 'te grote woning'. In hoofdstuk 7 is er al
op gewezen dat relatief veel huishoudens die in hun woning in Eindhoven of
Tilburg zijn blijven wonen, zich in de reductiefase bevinden.
Ook het verschil in het aandeel doorstromers tussen de subpopulaties is hierbij van
belang. Dat suburbanisatie-geneigden in het algemeen hoger scoren op woningfactoren houdt verband met het feit dat het aandeel doorstromers onder hen hoger
is dan onder de suburbanisanten. De belangrijkste woningfactoren zijn het ontbreken van een tuin of het hebben van een te kleine tuin, de omvang van de
woning (te klein) en de aard van de woning (flatwoning). Vooral de twee laatstgenoemde factoren leiden tot het verschil in belang van de woningfactoren tussen
al dan niet verhuisde suburbanisatie-geneigden. Huishoudens die in hun woning
blijven wonen, noemen deze woonfactoren nauwelijks.
Woonomgevingsfactoren worden in de hoogtijperiode vooral genoemd door huishoudens die in hun woning in Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen. Dit is in de
laagtijperiode minder het geval, zodat de verschillen in het relatieve belang van de
woonomgevingsfactoren tussen de subpopulaties in de laagtijperiode goeddeels zijn
verdwenen.
Bij de economische factoren springen in de hoogtijperiode vooral de huishoudens
eruit die binnen Eindhoven of Tilburg zijn verhuisd. Deze hoge score stoelt voornamelijk op de factor 'inkomensstijging'. In de laagtijperiode wordt deze factor in
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alle subpopulaties minder genoemd. De vermindering van de algemene inkomensstijging heeft dus de verhuisgeneigdheid van de in dit onderzoek betrokken huishoudens beïnvloed. Alleen bij huishoudens die binnen Eindhoven of Tilburg verhuizen, blijft de factor 'inkomensstijging' ook in de laagtijperiode van enig belang.
In hoofdstuk 7 is erop gewezen dat deze subpopulatie zich steeds meer richt op de
duurdere koopsector. Hiervoor blijft inkomensstijging een belangrijke voorwaarde.
Dat suburbanisanten en huishoudens die naar een overige stadsregionale gemeente
zijn verhuisd, ook in de laagtijperiode een relatief hoge score op de economische
factoren laten zien, ligt niet aan de factor 'inkomensstijging' maar aan vertrekfactoren in de sfeer van woon-werkafstanden, zoals 'verandering van baan', 'overplaatsing' en 'reistijd in het woon-werkverkeer'. Aspecten in verband met de woonwerkafstand spelen dus een toenemende rol bij hun beslissing om te willen gaan
verhuizen. Dit is niet het geval voor de huishoudens die in Eindhoven of Tilburg
blijven wonen. Eerder is er in hoofdstuk 7 op gewezen dat het aandeel kostwinners dat buiten Eindhoven of Tilburg werkzaam is, onder suburbanisanten en stadsregionale migranten toeneemt.
Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat er een samenhang bestaat tussen
bepaalde vertrekfactoren. Echter het merendeel van de respondenten heeft slechts
een beperkt aantal factoren genoemd. In principe kan elke respondent 36 vertrekfactoren noemen. De respondenten hebben in beide perioden gemiddeld ongeveer
3 factoren genoemd, terwijl veel respondenten slechts één vertrekfactor van toepassing hebben verklaard op hun besluit om te willen verhuizen. De onderlinge samenhang tussen de factoren heeft logischerwijs alleen betrekking op de kleine groep
respondenten die meer dan één factor als relevant bestempelt. Vandaar dat een
analyse van de samenhang tussen de vertrekfactoren weinig zin heeft. Daarnaast
blijkt uit de correlatiecoëfficiënten van de vertrekfactoren dat alleen tussen de
vertrekfactoren 'flatwoning' en 'geen tuin' een verband bestaat. Een op z'n minst
triviale uitkomst.
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Vertrekmotieven en woningmarktpositie

De verschillen in vertrekmotieven tussen de subpopulaties houden verband met de
verschillen in samenstelling van de subpopulaties. Om de samenhang tussen de
vertrekmotieven en de huishoudenskenmerken te bekijken, zijn de kenmerken huishoudenssamenstelling en het onderscheid starter of doorstromer gecombineerd tot
de variabele woningmarktpositie. Huishoudenssamenstelling slaat op de positie in
de huishoudenscyclus, waarbij naast het onderscheid tussen één- en tweepersoonshuishoudens enerzijds en gezinshuishoudens anderzijds gelet wordt op de leeftijd
van de vrouw (jonge huishoudens: leeftijd van de vrouw jonger dan 35 jaar; voltooide huishoudens: leeftijd van de vrouw 35 jaar of ouder). Deze werkwijze levert
in principe per populatie een indeling op naar acht typen huishoudens. In feite
komen echter enkele huishoudenstypen weinig voor (zie tabel 9.4). Starters zijn
nagenoeg synoniem met jonge één- en tweepersoonshuishoudens. Daarom zijn de
relatie tussen huishoudenstypen en verhuismotieven uitsluitend nagegaan voor de
resterende vijf huishoudenstypen.
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Tabel 9.4 Indeling van huishoudens naar woningmarktpositie per subpopulatie en per subperiode
(in %)
Starters

Doorstromers

1-2 pers.hh.

gezin

jong

oud

jong

0,7
0,7

Suburbanisanten
24,3
- hoogtijperiode
- laagtijperiode
25,0
Suburbanisatie-gcneigden:
Niet verhuisd:
- hoogtijperiode
- laagtijperiode
Verhuisd binnen Eindhoven
en Tilburg:
- hoogtijpcriode
4,8
- laagtijperiode
5,9
Verhuisd naar overige
stadsregio:
- hoogtijperiode
23,1
- laagtijperiode
16,0

Totaal

1-2 pers.hh.

gezin

oud

jong

oud

jong

oud

%

N

2,7
0,7

0,9
0,4

14,8
36,6

6,6
8,0

32,3
18,5

17,7
10,1

100
100

440
276

-

-

-

8,0

-

4,0
32¿

36,0
20,0

40,6
474

100
100

25
40

-

4,8

-

19,0
41,2

4,8
23,5

42,9
29,4

23,8

-

100
100

24
18

30,8
30,9

6,2

38,5
24,7

7,7
16,0

100
100

13
81

-

-

-

-

1,2

2,5

2,5

In het algemeen bestaat er een relatie tussen de woningmarktpositie van huishoudens en de aard van de vertrekmotieven (zie tabel 9.5). Jonge starters geven in
hoofdzaak het vertrekmotief 'trouwen/samenwonen' op. Jonge doorstromers zijn
vertrokken vanwege de kwaliteit van de stedelijke woning. Jonge gezinnen willen
ook vanwege de buurt verhuizen en voltooide huishoudens hebben een gespreid
motievenpatroon, waarbij ook de meer individuele motieven vaak worden genoemd.
Tabel 9.5 Woningmarktpositie en vertrekmotief per subperiode (in %)
Trouwen Woning Buurt

Jonge starters:
- hoogtij periode
- laagtijperiode
Doorstromers:
Jonge 1-2 pers.hh.
- hoogtijpcriode
- laagtijperiode
Voltooide 1-2 pers.hh.
- hoogtijperiode
- laagtijperiode
Jonge gezinnen:
- hoogtijperiode
- laagtijperiode
Voltooide gezinnen:
- hoogtijperiode
- laagtijperiode
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7,0

Stad

Werk

Inkomen Overige Totaal

%

N

84,3
67,1

10,4
14,6

84

4,3
9,8

7,8
24,4

2,6
1,2

12,2
19,5

100
100

115
82

14,7
9,8

88,0
54,1

12,0
30,0

22,7
21,1

9,3
20,3

4,0
3,0

24,0
32,3

100
100

75
133

16,1
11,1

354
27,7

354
30,5

16,1
27,8

6,5
5,6

6,5

-

41,9
75,0

100
100

31
36

0,6

-

61,2
59,5

48,5
36,9

8,5
19,0

16,4
19,0

5,5
3,6

29,1
36,9

100
100

165
84

1,0
3,3

45,4
33,3

34,0
41,6

25,7
23,3

16,5
183

6,2
5,0

30,9
45,0

100
100

97
60

Ook uitgesplitst naar woningmarktpositie van de huishoudens doen zich in de loop
van de onderzoeksperiode enkele opvallende verschuivingen voor in de aard van
de vertrekmotieven (zie tabel 9.5).
Bij jonge starters neemt het belang van het huwelijks- of samenwoningsmotief af.
In de laagtijperiode geeft ongeveer een kwart van de starters te kennen (ook) om
werkredenen te (willen) suburbaniseren. De betekenis van vertrekmotieven in de
woningsfeer wordt bij de meeste huishoudenstypen gaandeweg minder, vooral bij
jonge één- en tweepersoonshuishoudens. Voor deze groep spelen het buurtmilieu
en de woon-werkafstand een steeds grotere rol als vertrekmotief. Alleen voor de
jonge gezinnen blijft de woning een even belangrijk vertrekmotief. Bij de jonge
gezinnen neemt daarnaast de afkeer van de stad toe, terwijl ook de groep overige
redenen vaker worden genoemd. Dit geldt ook voor de voltooide één- en tweepersoonshuishoudens. Bij de voltooide gezinnen doen zich in de loop van de tijd
slechts geringe veranderingen voor met uitzondering van de toename van de groep
Overige redenen'. In de loop van de tijd wordt het verband tussen woningmarktpositie en het meest dominante vertrekmotief dus minder duidelijk. De dominantie
van bepaalde vertrekmotieven per groep vergruist.
Vervolgens is nagegaan in welke zin er verschillen in vertrekmotieven bestaan
tussen suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden gecontroleerd voor de woningmarktpositie van de huishoudens.
Deze vergelijking is voor wat betreft de jonge starters weinig relevant. Jonge
starters komen immers onder de suburbanisatie-geneigden nauwelijks voor. Het
verschil tussen de huishoudens die (al dan niet verhuisd) in Eindhoven of Tilburg
zijn blijven wonen en de huishoudens die 'naar buiten' zijn verhuisd, wordt wat het
betreft het aandeel van het vertrekmotief trouwen/samenwonen geheel verklaard
door de verschillen in het aandeel jonge starters.
Doorstromers, vooral de jonge huishoudens, hechten veel betekenis aan vertrekmotieven met betrekking tot de woning. Doorstromers onder de suburbanisatiegeneigden noemen daarbij vaker woningmotieven dan de doorstromers onder de
suburbanisanten. Dit verschil wordt in de loop van de onderzoeksperiode steeds
groter. Doorstromers die in de laagtijperiode binnen Eindhoven of Tilburg dan wel
naar een overige stadsregionale gemeente zijn verhuisd, baseren hun verhuiswens
in hoofdzaak op de kwaliteit van de vorige stedelijke woning. Dit gaat het meest
extreem op voor de jonge huishoudens. Bij de oudere huishoudens spelen ook motieven ten aanzien van de buurt en het stedelijke woonmilieu een grote rol.
In het algemeen geldt dat de onvrede met het stedelijk woonmilieu bij alle naar
woningmarktpositie onderscheiden suburbanisatie-geneigden groter is dan bij
vergelijkbare groepen suburbanisanten. Alleen jonge één- en tweepersoonshuishoudens vormen hierop een uitzondering. Doorstromers onder de suburbanisanten
verschillen niet allen van doorstromers onder suburbanisatie-geneigden omdat zij
minder belang hechten aan kenmerken van de stedelijke woning en woonomgeving,
maar vooral omdat zij vaker redenen in verband met de woon-werkafstand noemen
als reden om uit hun vorige (stedelijke) woning te willen verhuizen.
Er bestaat dus een duidelijk verband tussen de woningmarktpositie van de respondenten en hun vertrekmotieven, maar dit verband wordt in de loop van de
onderzoeksperiode minder scherp.
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Vertrekmotieven en stedelgke woning

De betekenis die respondenten hechten aan de stedelijke woning als vertrekmotief
hangt samen met het type woning van waaruit men is verhuisd. Dit verband kan
uiteraard alleen voor doorstromers worden aangegeven. De stedelijke woning is
getypologiseerd op grond van twee kenmerken, namelijk het onderscheid tussen
koop- en huurwoningen en het onderscheid tussen eengezïns- en meergezinswoningen. Dit leidt tot een vierdeling van de stedelijke woningen. Het type meergezinskoopwoning komt weinig voor (zie tabel 9.6), zodat dit type woning buiten beschouwing is gelaten.
Tabel 9.6 Indeling van doorstromers naar type stedelijke woning per dcelpopulatie en per
subperiodc (in %)
Huurwoningen

Koopwoningen

Totaal

Ecngczins Meergezins Eengezins Meergezins %
Suburbanisanten
- hoogtijpcriode
- laagtijperiode
Suburbanisatie-gcncigdcn:
Niet verhuisd
- hoogtijpcriode
- laagtijperiode
Verhuisd binnen Eindhoven/
Tilburg:
- hoogtijpcriode
- laagtijperiode
Verhuisd naar ov. stadsregio:
- hoogtijpcriode
- laagtijperiode

N

33,1
32,0

38,0
35,3

27,9
31,0

1,1
1,0

100
100

266
184

36,1
29,7

9,1
21,6

54,6
45,9

2,7

100
100

22
37

19,8
29,4

52,4
35,3

28,6
35,2

-

100
100

21
17

45,5
21,6

36,4
40,0

9Λ
35,4

9,1
3,0

100
100

11
65

Tabel 9.7 Aandeel respondenten die op grond van woningmoticven hebben willen verhuizen per
type woning (in %)

Huurwoningen:
- eengezins
- meergezins
Koopwoningen:
- eengezins

Suburbanisanten

Suburbanisalic-geneigdcn Totaal

Hoogtij
periode

Laagtij
periode

Hoogtij
pcriode

Laagtij
periode

34,1
69,3

11,9
47,7

35,3
88,3

43,3
67,5

34,3
72,0

22,5
55,2

39,2

28,1

36,8

39,1

38,7

33,0

Hoogtij
periode

Laagtij
periode

Vooral huishoudens die uit een meergezins-huurwoning (flats) zijn verhuisd,
noemen vertrekmotieven in de woningsfeer. Overigens geldt dit voor de suburbanisatie-geneigden sterker dan voor de suburbanisanten. Daarnaast neemt het aandeel
mensen dat om woonredenen uit een flatwoning wil verhuizen in de loop van de
onderzoeksperiode af. Uit landelijke cijfers is bekend dat in de laagtijperiode de
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wens van (potentiële) doorstromers om naar een meergezinswoning te verhuizen,
is toegenomen (Hooimeijer en Linde 1988, p. 133). Voor potentiële doorstromers
in meergezinswoningen betekent dit dat de verhuisgeneigdheid om woonredenen
kleiner wordt.
Suburbanisatie-geneigden die uit een eengezinswoning afkomstig zijn, willen in de
laagtijperiode juist vaker om woonredenen verhuizen. In verband met de
verschillende posities die meergezins- en eengezinswoningen in de woninghiërarchie
innemen, kan worden verondersteld dat het bij de suburbanisatie-geneigden uit eengezinswoningen vaker gaat om huishoudens die verder zijn gevorderd in hun
wooncarrière. Hun ontevredenheid met de huidige woning heeft vooral betrekking
op de te kleine omvang van de woning en tuin. Op zoek naar een grotere eengezinswoning hebben zij de mogelijkheid betrokken om naar het suburbane gebied
te verhuizen. Zij zijn echter uiteindelijk binnen Eindhoven of Tilburg of binnen de
stadsregio verhuisd dan wel in hun huidige stedelijke woning blijven wonen. Vooral
huishoudens die hebben overwogen om te suburbaniseren maar zijn blijven wonen
in hun woning in Eindhoven of Tilburg hebben een relatief gunstige stedelijke
woonsituatie (zie tabel 9.6). Zij wonen veelal in eengezins-koopwoningen met
relatief geringe woonlasten. Zij zien, al dan niet voorlopig, af van een verhuizing,
hetgeen gezien de ontwikkelingen op de koopwoningenmarkt niet verwonderlijk is.
Verhuisde suburbanisatie-geneigden wonen vaker in meergezins-huurwoningen en
geven verhoudingsgewijs veel woningkenmerken als vertrekmotief op (zie tabel
9.6). Dit aandeel wordt in de laagtijperiode wel geringer. Het deel van de huishoudens dat in meergezinswoningen woont, zal in verband met de in het algemeen
toegenomen woonvoorkeur van potentiële doorstromers voor dit type woning, geen
behoefte hebben aan verhuizen en zeker niet naar het suburbane gebied. Vandaar
dat zij in mindere mate in de populatie voorkomen.
Geconcludeerd kan worden dat vooral respondenten uit meergezins-huurwoningen
om wille van de woning hebben willen verhuizen. Dit geldt voor zowel suburbanisanten als voor suburbanisatie-geneigden, met dien verstande dat suburbanisanten
afkomstig uit flats minder vaak woonmotieven opgeven. In de loop van de onderzoeksperiode, worden in het algemeen minder vaak woonmotieven genoemd, met
uitzondering van suburbanisatie-geneigden die in een eengezinswoning wonen. Het
gaat hierbij vaak om huishoudens die relatief goed gehuisvest zijn en op zoek zijn
naar een (nog) betere woning.
92.5

Vertrekmotieven en stedelijke woonbuurt

Ook de vertrekmotieven omwille van de woonomgeving in de buurt zijn gecontroleerd voor de buurt in Eindhoven of Tilburg waaruit respondenten afkomstig
zijn. Voor Tilburg is gebruik gemaakt van een door Musterd en Dieleman (1981)
gegeven indeling in een zestal soorten woongebieden. In Eindhoven kan in principe
gebruik worden gemaakt van de buurt-classificatie van Severijnen en Wilms (1980).
Beide indelingen verschillen nogal van elkaar, zodat de situaties in Tilburg en
Eindhoven afzonderlijk worden belicht.
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Buurten in Tilburg
Musterd en Dieleman (1981) maken op het hoogste aggregatieniveau een onderscheid tussen het 'gewone Tilburg' en het 'bijzondere Tilburg'. Dit is een enigszins
tendentieuze benaming omdat de laatste categorie vooral gekenmerkt wordt door
een hoger aandeel buitenlanders. Op een lager aggregatieniveau worden wijken
gegroepeerd op basis van de kenmerken van de aanwezige woningen en huishoudenstypen. Het gaat om de volgende typen buurten:
'Gewone Tilburg' (weinig buitenlanders):
Buurttype 1: Veel oude woningen in eigen woningbezit of particuliere huurwoningen, in hoofdzaak eengezinswoningen, voornamelijk één- en
tweepersoonshuishoudens.
Buurttype 2: Idem, voornamelijk gezinshuishoudens.
Buurttype 3: Voornamelijk woningen die na WO II zijn gebouwd, in hoofdzaak
corporatiewoningen (huur).
Buurttype 4: Voornamelijk woningen die na WO II zijn gebouwd, meer gespreid
naar eigendomsverhouding.
'Bijzonder Tilburg' (veel buitenlanders):
Buurttype 5: Veel oude woningen in eigen woningbezit of particuliere huurwoningen, in hoofdzaak eengezinswoningen, voornamelijk één- en
tweepersoonshuishoudens.
Buurttype 6: In hoofdzaak kleine woningen, voornamelijk gezinshuishoudens.
Buurttype 7: In hoofdzaak corporatiewoningen, voornamelijk gezinshuishoudens.
Buurttype 8: Overig Tilburg.
Tabel 9.8 Spreiding van suburbanisanten en suburbanisatic-geneigdcn per type buurt in Tilburg per
subperiode (in %)
Suburbanisanter

'Gewone Tilburg'
Typel
Type 2
ТурсЗ
Type 4
'Bijzonder Tilburg"
TypeS
Type 6
Type?
'Overig Tilburg'
TypeS

Suburbanisatie -geneigden

Hoogtijperiode

Laagt ij periode Hoogtijperiode Laagtijperiode

5,0
19,9
10,0
27,4

5,3
16,8
16,8
19,1

16,7
8,3
8,3

1,9
7,7
23,1
26,9

0,5
4,0
7,0

1,5
4,6
9,9

16,7
333

7,7
11,5

26,4

26,0

16,7

21,2

In de loop van de tijd zijn suburbanisanten steeds vaker afkomstig uit het
'bijzondere' deel van Tilburg. Een dergelijke verschuiving is onder de suburbanisatie-geneigden niet aanwijsbaar. De verhouding tussen de oude buurten en de na202

oorlogse buurten blijft voor wat de suburbanisanten betreft gelijk. Wel treedt een
verschuiving op van type 4 naar type 3. Bij de suburbanisatie-geneigden gaat het
steeds vaker om respondenten die in de naoorlogse buurten woonachtig zijn of
waren. Suburbanisanten afkomstig uit het 'bijzondere Tilburg' noemen vaker buurtkenmerken als vertrekmotief. Dit geldt vooral in die buurten waar veel corpora
tiewoningen deel uitmaken van het woningbestand. Deze samenhang tussen type
buurt en de betekenis die aan de buurtkenmerken wordt gehecht gaat niet op voor
suburbanisatie-geneigden.
Tabel 9.9 Aandeel respondenten dat op grond van buurtmoticven heeft willen verhuizen per type buurt
in Tilburg (in %)
Suburbanisanten

'Gewone Tilburg'
Typel
Type 2
ТурсЗ
Type 4
'Bijzonder Tilburg'
TypeS
Type 6
Type?
'Overig Tilburg'
TypeS
Gemiddeld

Suburbanisatie-geneigden

Hoogtijperiode

Laagtijperiode Hoogtijperiode Laagtijperiode

30,0
27,7
10,0
23,6

14,3
22,7
36,4
24,0

-

-

75,0

-

100,0
25,0
16,7
28,6

25,0
64,3

50,0
38,5

12,5

33,3

24,5
26,4

24,2
27,5

25,0
20,8

54,5
30,8

Een groeiend aantal respondenten wil om buurtredenen verhuizen uit buurten in
het 'gewone' Tilburg met veel corporatiewoningen. Hierbij speelt ook de geda
teerdheid van de typologie een rol. In de Nederlandse steden komen in het begin
van de jaren tachtig buitenlanders steeds meer gespreid over de wijken voor. In
verband met hun woningmarktpositie gaat het daarbij vooral om wijken met veel
corporatiewoningen. Gedurende de laagtijperiode zullen waarschijnlijk in de 'Type
3-buurten' steeds meer buitenlanders zijn komen wonen. Deze buurten zullen daar
door steeds meer gelijkenis gaan vertonen met het 'bijzondere Tilburg'. Overigens
kan het aandeel buitenlanders in de buurt niet in directe zin worden verbonden
met de verhuisgeneigdheid van de respondenten. De vertrekfactor 'aanwezigheid
van minderheden' wordt door slechts een zeer gering aantal respondenten genoemd
(zie bijlage 4). Het gaat vaak om de algemene factor 'achteruitgang van de buurt'.
Mogelijk is hierbij sprake van sublimatie. Ook de suburbanisatie-geneigden in de
'Type 3-wijken' geven in de laagtijperiode relatief vaak het buurtmotief op. Voor
het overige zijn het vooral de oudere wijken die hoog scoren op het buurtmotief.
Hierin verschillen de suburbanisatie-geneigden van de suburbanisanten. Voor de
suburbanisanten geldt juist dat het woonmilieu in de oudbouwwijken in het centrum
van Tilburg voor steeds minder respondenten aanleiding is om te willen verhuizen.
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Buurten in Eindhoven
De buurttypologie voor Eindhoven van Severijns en Wilms (1980) omvat elf buurttypen. Anders dan voor Tilburg is geen onderscheid gemaakt op grond van het
aantal buitenlanders. Het blijkt dat de spreiding van de respondenten over deze
typen geen bijzondere concentraties te zien geeft. Verder zijn er, anders dan in
Tilburg, geen duidelijke tendenties waarneembaar tussen type buurt en het noemen
van buurtkenmerken als vertrekmotief. Vandaar dat is afgezien van een gedetailleerde weergave van de onderzoeksuitkomsten.
Beide steden zijn slechts in zoverre vergelijkbaar dat kan worden geconstateerd dat
in de laagtijperiode nauwelijks meer om buurtredenen uit binnenstadswijken wordt
verhuisd. Dit kan verband houden met de hogere waardering van binnenstedelijke
woonbuurten als gevolg van de stadsvernieuwing of de subjectieve opwaardering
van de aantrekkelijkheid van het binnenstedelijke woonmilieu.
9.3

Vestigingsmotieven

Aan alle respondenten is gevraagd waarom zij naar het suburbane gebied hebben
willen verhuizen. Deze zogenaamde vertrekmotieven hebben in hoofdzaak betrekking op woning- of woonmilieumotieven (zie figuur 9.6). Men heeft vooral om
woonredenen naar het suburbane gebied willen verhuizen; suburbanisanten dikwijls
vanwege de woning, terwijl suburbanisatie-geneigden de nadruk leggen op de
kwaliteit van de suburbane woonomgeving.
Het aandeel suburbanisanten dat de beschikbaarheid van de woning als enig vestigingsmotief noemt, wordt kleiner. Het aantal suburbanisanten dat tegen wil en
dank naar het suburbane gebied is verhuisd, lijkt daarmee minder te zijn geworden.
Opvallend is verder dat vooral de prijs van de woning steeds minder een reden is
om naar het suburbane gebied te verhuizen. In hoofdstuk 7 is naar voren gebracht
dat de concurrentiepositie van de beschikbare woningen in het suburbane gebied
ten opzichte van die in de steden is verslechterd, vanwege een ongunstigere
prijs/kwaliteit verhouding. De verminderde aantrekkingskracht van woningen in het
suburbane gebied omwille van de prijs onderstreept deze constatering.
Suburbanisatie-geneigden willen in bijna tweederde van de gevallen omwille van
het suburbane woonmilieu naar het suburbane gebied verhuizen. Bij hen gaat het
dus veel minder vaak dan bij de feitelijke suburbanisanten om de woning als een
belangrijk argument voor de lokatievoorkeur voor het suburbane gebied. Voor de
huishoudens die in hun woningen in Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen, is dit
in het licht van de vertrekmotieven (zie paragraaf 9.2) niet verwonderlijk. Zij zijn
minder gericht op verandering van woning, maar meer op verandering van het
woonmilieu. Bij de verhuisde suburbanisatie-geneigden ligt dit enigszins anders. De
stedelijke woning is voor hen dikwijls aanleiding om te willen verhuizen, zij het dat
dit in de loop van onderzoeksperiode minder belangrijk wordt. Niettemin baseert
ook de meerderheid van deze huishoudens de voorkeur voor het suburbane gebied
op de kwaliteit van de suburbane woonomgeving. In hun zoekgedrag naar een betere woning hechten zij met betrekking tot het suburbane gebied vooral waarde
aan het als gunstig ervaren woonmilieu.
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Het voert te ver om suburbanisatie-geneigden op grond van de vestigingsmotieven
als typische 'sub-urbanites' (mensen die vrijwillig en omwille van het woonmilieu
naar het suburbane gebied verhuizen) te kwalificeren. Een deel van de suburbanisatie-geneigden heeft een uitgesproken voorkeur voor het suburbane woongebied,
maar zal uiteindelijk niet concreet een woning in het suburbane gebied hebben
kunnen vergelijken met een woning in de stadsregio. Het gaat om een globale
afweging van het suburbane tegenover het stedelijke leefmilieu.
Suburbanisanten kunnen hun huidige suburbane woning wel als vestigingsmotief opvoeren. Zij noemen daarnaast vaker dat één van beide partners reeds in het suburbane gebied gevestigd is en dat men om werkredenen in het suburbane gebied
heeft willen wonen. Deze vestigingsmotieven ontbreken bij de suburbanisatiegeneigden. Ook dit verschil tussen suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden is
verklaarbaar in het licht van de verschillen in vertrekmotieven. Voor een deel van
de mensen die om het vertrekmotief 'trouwen/samenwonen' zijn verhuisd zal de
partner reeds in het suburbane gebied gevestigd zijn geweest. Eerder is erop
gewezen dat door de oververtegenwoordiging van jonge starters suburbanisanten
vaker het vertrekmotief 'trouwen/samenwonen' noemen. Daarnaast noemen suburbanisanten vaker dan suburbanisatie-geneigden werkredenen als vertrekmotief. Uit
de vestigingsmotieven blijkt dat dit verband houdt met het feit dat het werk steeds
vaker in het suburbane gebied is gevestigd. In de laagtijperiode noemt ongeveer
20% van de suburbanisanten de aanwezigheid van werk als eerste vestigingsreden
voor het suburbane gebied.
9.4

Voorkeur voor het suburbane woongebied

Om te onderzoek of onder de stedelijke bevolking de neiging om te willen verhuizen naar het suburbane gebied in de loop van de onderzoeksperiode is verminderd, is een onderzoeksopzet nodig waarbij de woonvoorkeuren van de stedelijke bevolking over een reeks van jaren worden onderzocht. Dit kan in theorie
worden verkregen via longitudinaal of transversaal onderzoek. Longitudinaal
onderzoek heeft als voordeel dat een exacte relatie kan worden gelegd tussen de
individuele levensloop van respondenten en hun verhuisactiviteit c.q. -wensen. Op
deze wijze kan voor verschillende cohorten worden nagegaan wat hun verhuisgedrag is en in hoeverre exogene variabelen en de tijdsduureffekten van de huishoudontwikkeling hierop van invloed zijn. Daarnaast is een opzet denkbaar waarbij een vast panel van stedelijke huishoudens wordt onderzocht en van jaar tot jaar
wordt bijgehouden in welke zin hun ideaalbeeld verandert. Ook een koppeling van
beide soorten onderzoek is mogelijk, waarbij panelleden worden ondervraagd op
het moment dat er zich veranderingen met betrekking tot het huishouden voordoen.
In plaats van een longitudinaal onderzoek kan ook een transversale opzet worden
gekozen. Dit soort gegevens biedt in het algemeen weinig mogelijkheden om de
dynamiek op huishoudensniveau te koppelen aan het verhuisgedrag. Alleen als de
gegevens gebaseerd zijn op een representatieve steekproef kunnen op geaggregeerd
niveau uitspraken worden gedaan over de veranderingen in de tijd.
In de onderhavige studie is geen longitudinaal of transversaal onderzoek in boven
bedoelde zin gehouden. De in het kader van dit onderzoek gehouden telefonische
enquête onder de stedelijke bevolking voldoet niet aan de voor de transversale
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opzet noodzakelijke eis van representativiteit. Het gaat immers om huishoudens die
in 1972 én 1982, al dan niet tussentijds verhuisd, in de stad wonen. Dit is een
selecte groep en dus geen representatieve dwarsdoorsnede van de stedelijke
bevolking. De gemaakte selectie levert weliswaar een realistische basis op voor een
vergelijking tussen suburbanisatie-geneigden en suburbanisanten, maar staat tegelijkertijd niet toe dat er generale uitspraken kunnen worden gedaan over de stedelijke bevolking.
Indien een werkwijze was gevolgd waarbij uit de stedelijke bevolking een a-selecte
steekproef was getrokken dan had het overgrote deel van de huishoudens in deze
steekproef het suburbane gebied als een niet relevante alternatieve woonlokatie
beschouwd. Uit de populatiebeschrijving in hoofdstuk 6 blijkt immers dat slechts
een klein deel van de stedelijke bevolking geneigd is (geweest) om naar het suburbane gebied te verhuizen. De gekozen werkwijze heeft echter als nadeel dat de
groep huishoudens die niet heeft overwogen om te suburbaniseren buiten beschouwing blijft. Omdat de omvang van deze groep in de loop van de onderzoekperiode
groter kan zijn geworden, wordt op voorhand een mogelijke belangrijke verklaring
van de vermindering van de suburbanisatie gemist.
Er zijn enkele aanwijzingen dat de veronderstelde gewijzigde voorkeur onder de
stedelijke bevolking voor een woning in het suburbane gebied, niet opgaat.
Wanneer suburbanisatie-geneigden worden ingedeeld naar het moment waarop zij
hebben overwogen om naar het suburbane gebied te verhuizen, blijkt dat het
aandeel mensen toe te nemen dat zegt te hebben willen verhuizen naar het suburbane gebied (zie figuur 9.3). Ofschoon dit verband houdt met het moment van
ondervraging, vertoont de verdeling naar het moment van overweging van de stedelijke suburbanisatie-geneigden een minder snelle afname dan op grond van de
feitelijke suburbanisatie verwacht mag worden.
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Moment van overweging om naar het suburbane gebied te willen verhuizen van stedelijke
blijvers (in %)

207

Bij huishoudens die zowel in 1972 als in 1982 in Eindhoven of Tilburg zelfstandig
gehuisvest zijn, hebben zich tijdens de onderzoeksperiode dus geen noemenswaardige wijzigingen voorgedaan met betrekking tot het aandeel stedelijke blijvers dat
de wens heeft om te suburbaniseren. Nogmaals moet er op worden gewezen dat het
hier om een specifieke groep gaat, namelijk om een groep die reeds in 1972 in
overgrote mate zelfstandig gehuisvest was. Startende huishoudens zijn nauwelijks
in deze groep terug gevonden. De mogelijk verminderde geneigdheid van starters
in de steden om naar het suburbane gebied te verhuizen, komt in deze cijfers niet
tot uiting. Starters maken echter slechts een kwart van de suburbanisanten uit (in
zowel de hoogtijperiode als de laagtijperiode van de suburbanisatie), zodat van
een mogelijke verschuiving in woonvoorkeuren van starters niet een al te grote
invloed op de vermindering van de omvang van de suburbanisatie moet worden
verwacht.
Een tweede aanwijzing vormt de stabiliteit van de vertrek- en vestigingsmotieven
van de respondenten. Gecontroleerd voor de verschillende huishoudenskenmerken
blijken de respondenten in beide perioden in hoofdzaak om dezelfde redenen te
willen verhuizen naar het suburbane gebieden, namelijk vanwege kenmerken van
woning en woonomgeving in het suburbane gebied. Het gaat hier weliswaar om een
specifieke groep, namelijk huishoudens die geneigd zijn (geweest) om naar het
suburbane gebied te verhuizen, en er bestaat geen uitsluitsel voor de groep die dit
niet heeft overwogen. Toch mag worden aangenomen dat in het algemeen de aard
van de woonvoorkeuren voor het suburbane gebied niet wezenlijk is veranderd.
Een derde aanwijzing voor het feit dat de woonvoorkeuren ten aanzien van het
suburbane gebied niet wezenlijk zijn veranderd, volgt uit de eventuele herwaardering door respondenten van de voor- en nadelen van het stedelijke en suburbane
woonmilieu. Deze vraag is alleen gesteld aan suburbanisatie-geneigden die (al dan
niet verhuisd) in Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen. Een kleine 40% van hen
heeft hun mening over de stad herzien, zij het niet altijd in positieve zin. Een kwart
van de stedelijke blijvers is negatiever over de kwaliteit van het stedelijke
woonmilieu gaan denken. Slechts 13% heeft een positiever beeld van de stad
gekregen. De mening over de kwaliteit van het suburbane woonmilieu ondergaat
minder verandering. Ongeveer 20% van de stedelijke blijvers is anders gaan denken
over de voordelen van het suburbane woonmilieu, meestal in negatieve zin. In het
algemeen geldt dat de meningsvorming omtrent de kwaliteit van het stedelijke
woonmilieu het meest aan verandering onderhevig is, zonder dat dit in overwegende mate leidt tot een positieve bijstelling. Een meer positieve waardering van het
stedelijke woonmilieu kan onder suburbanisatie-geneigden niet worden vastgesteld.
Slechts 5% van de suburbanisatie-geneigden meent dat de verandering van hun
mening over voor- en nadelen van het wonen in de stad of in het suburbane gebied
een rol heeft gespeeld bij het afzien van de verhuizing naar het suburbane gebied.
Dit alles leidt tot de conclusie dat de vermindering van de omvang van de suburbanisatie eerder moet worden gezocht bij de veranderde omstandigheden die een
verhuizing naar het suburbane gebied mogelijk maken dan bij de veranderingen in
de voorkeuren voor de suburbane woonmogelijkheid. Het ligt voor de hand om in
plaats van een verminderde woonvoorkeur voor het suburbane gebied uit te gaan
van het feit dat de omstandigheden om niet te kunnen suburbaniseren na het
midden van de jaren zeventig zijn toegenomen.
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9.5

Zoekgedrag

In deze paragraaf wordt geanalyseerd waar respondenten naar een woning hebben
gezocht (de 'zoekregio') en naar welke type woning zij hebben gezocht.
9.5.1

Zoekregio

De zoekregio is op verschillende manieren onderzocht. Aan suburbanisanten is gevraagd of zij ook overwogen hebben om binnen Tilburg of Eindhoven een woning
te betrekken. Daarnaast is gevraagd of zij naast de huidige suburbane woonplaats
ook nog in andere woonplaatsen naar een woning hebben gezocht. Men kan maximaal vijf alternatieve woonplaatsen aangeven.
De ingewonnen informatie over de zoekregio van suburbanisatie-geneigden is
beperkter. Voor deze groep is de vraag naar de oriëntatie op de stedelijke woningmarkt achterwege gelaten. Dit is logisch voor huishoudens die in hun woning in
Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen en voor huishoudens die binnen Eindhoven of Tilburg zijn verhuisd. In feite is alleen gevraagd in welke woonplaatsen
buiten Tilburg of Eindhoven men naar een woning heeft gezocht. Ter wille van
de onderlinge vergelijking tussen suburbanisatie-geneigden en suburbanisanten zijn
voor de laatste groep alleen de eerste drie genoemde alternatieve woonplaatsen in
onderstaande cijferopstelling opgenomen.
Tabel 9.10 Gemiddeld aantal alternatieve woonplaatsen buiten Eindhoven en Tilburg per migrantengroep per subperiode*

Suburbanisanten
Suburbanisatie-geneigden:
Niet verhuisd
Verhuisd binnen Eindhoven/Tilburg
Verhuisd naar overige stadsregio

Hoogtijperiode

Laagtijperiode

1,09

0,69

1,36
1,58
-

1,48
1,22
1,61

* Respondenten ingedeeld op moment van overweging; maximaal drie alternatieve woonplaatsen
konden worden genoemd

De feitelijke suburbanisanten hebben de minst uitgebreide zoekregio en in de loop
van de onderzoeksperiode wordt de zoekregio van de suburbanisanten steeds beperkter. In de hoogtijperiode heeft 30% en in de laagtijperiode 46% geen andere
dan de huidige suburbane woonplaats overwogen. De beperktheid van de zoekregio
van suburbanisanten valt ook uit tabel 9.11 op te maken. Daarbij is tevens gebruik
gemaakt van de vraag of suburbanisanten in Tilburg of Eindhoven naar een woning
hebben gezocht, terwijl nu wel alle vijf gevraagde mogelijke alternatieve woonplaatsen in beschouwing zijn genomen.
De toename van het aandeel suburbanisanten dat zonder andere alternatieve woonplaatsen te bekijken naar de huidige woonplaats in de Kempen is verhuisd, gaat
niet zozeer ten koste van de oriëntatie op woningen in de gemeenten Tilburg en
Eindhoven, maar veel meer ten koste van de oriëntatie op de overige gemeenten
in het woningmarktgebied Midden-Brabant. Tilburg en Eindhoven worden minder
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vaak in combinatie met andere alternatieve woonplaatsen genoemd. Daardoor
ontstaat een getalsmatig sterkere oriëntatie op Tilburg en vooral Eindhoven, maar
deze verhoogde oriëntatie wordt veroorzaakt door een afnemend aantal suburbanisanten. Vooral de belangstelling voor woningen in overige stadsregionale
gemeenten rond Tilburg wordt minder (zie tabel 9.12).
Tabel 9.11 Zoekregjo van suburbanisantcn per subperiode
Hoogtijperiode

Laagtijperiode

Absoluut

%

Absoluut

%

Uitsluitend in huidige woonplaats
Uitsluitend in Tilburg of Eindhoven
Uitsluitend in andere plaatsen
buiten Tilburg en Eindhoven
Zowel in Tilburg of Eindhoven als daarbuiten

144
63

30,4
13,3

136
40

45,8
13,5

168
98

35,5
20,7

90
31

30,3
10,4

Totaal

473

100

291

100

Tabel 9.12 Alternatieve woonplaatsen overwogen door suburbanisanten per subperiode
Hoogtijperiode
Absoluut

%

Laagtijperiode
Absoluut

%

Tilburg
Eindhoven
Subtotaal

71
91
162

9,8
12,6
22,4

29
46
75

10,0
15,8
25,8

Overige stadsregio:
Om Tilburg
Om Eindhoven
Subtotaal

141
114
255

19,5
15,8
353

30
51
81

10,3
17,5
27,8

Overige gemeenten in De Kempen
Elders

149
156

20,6
21,6

73
62

25,1
21,3

Totaal

722

100

291

100

Ook suburbanisatie-geneigden oriënteren zich in de laagtijperiode minder op de
overige stadsregionale gemeenten. Dit geldt het sterkst voor de huishoudens die
binnen Eindhoven of Tilburg zijn verhuisd. In de laagtijperiode maakt deze groep
bijna uitsluitend een keuze tussen het suburbane gebied en Tilburg of Eindhoven,
zonder dat de overige stadsregionale gemeenten als woonalternatief in het keuzeproces worden betrokken.
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9.5.1.1

Zoekregio en toename van de woningvoorraad

De vraag of de veranderingen in het zoekgedrag afhankelijk zijn van de veranderingen in de spreiding van de beschikbare woningen is niet gemakkelijk te beantwoorden. Ten eerste omdat gegevens over de vrijkomende bestaande woningen ontbreken. Dit is des te ernstiger gezien de toenemende oriëntatie op de bestaande
woningvoorraad (zie hoofdstuk 7). In de tweede plaats is de zoekoriëntatie niet
alleen afhankelijk van het aantal vrijkomende woningen maar ook van de onderlinge concurrentieverhoudingen tussen groepen vragers op de woningmarkt en de
eventuele institutionele beperkingen die de toegang tot het aanbod reguleren. Een
directe koppeling tussen zoekoriëntatie en het effectieve aanbod aan woningen
(nieuwbouw en vrijkomende bestaande woningen) miskent de onderlinge samenhang van de vraag-aanbodverhoudingen op de woningmarkt. Een benadering waarin
de vraag-aanbodverhoudingen wel zijn opgenomen, vereist evenwel informatie over
alle woningvragers op de regionale woningmarkt.
Daarom kan slechts in beperkte zin iets over de relatie tussen aanbod en zoekregio
worden gezegd. Als indicator voor de aanbodveranderingen zijn cijfers gebruikt
over de toename van de woningvoorraad per onderscheiden ruimtelijke deelmarkt.
In algemene zin bestaat er een relatie tussen aanbodveranderingen en zoekregio.
De inperking van de zoekregio gaat immers samen met een geringere toename van
de woningvoorraad. Naast de daling van de nieuwbouw zullen in de laagtijperiode
de keuzemogelijkheden in de bestaande voorraad buiten de stedelijke centra minder zijn door de vermindering van de doorstroming. Blijft over de vraag of de
verandering in de richting van de zoekoriëntatie in verband kan worden gebracht
met verschillen in het aanbod op de deelmarkten binnen de stadsgewestelijke
woningmarkt. De achterliggende veronderstelling is dat een sterke toename van
de woningvoorraad duidt op ruime(re) woonmogelijkheden waarop ook suburbanisanten zich zullen richten. Daarvoor is de zoekoriëntatie van suburbanisanten met
enigszins andere cijfers weergegeven. Ten eerste zijn de respondenten die uitsluitend in de huidige suburbane woonplaats naar een woning hebben gezocht, opgeteld bij de keren dat overige gemeenten in de Kempen als woonplaatsalternatief
zijn genoemd, zodat de oriëntatie op de totale Kempen een veel hoger percentage
te zien geeft. In de tweede plaats zijn alle oriëntaties buiten het onderzoeksgebied
niet in tabel 9.13 opgenomen. De absolute aantallen suburbanisanten zijn daarnaast
opgehoogd tot het niveau van de totale populatie.
Zoals in hoofdstuk 7 is aangegeven, is de spreiding van de groei van de woningvoorraad binnen het onderzoeksgebied nauwelijks veranderd. Op voorhand is
daarom al duidelijk dat de veranderingen in zoekoriëntatie los staan van de groei
van de woningvoorraad per ruimtelijke deelmarkt.
Uit de relatieve verdeling van de zoekoriëntatie blijkt dat binnen Midden-Brabant
niet alleen de overige stadsregionale gemeenten rondom Tilburg, maar ook de
gemeente Tilburg zelf, een geringere aantrekkingskracht op suburbanisanten uitoefenen. De oriëntatie op de Kempen neemt daarentegen toe.
De gerichtheid op de suburbane gemeenten in de Kempen blijft - gecontroleerd
voor de absolute toename van de woningvoorraad - groot, terwijl de gerichtheid op
de overige deelmarkten minder wordt. Gelet op de ontwikkeling van de woningvoorraad is de zoekoriëntatie van de suburbanisanten steeds meer gericht op het
suburbane gebied en steeds minder op de andere deelmarkten in Midden-Brabant.
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De cijfers van tabel 9.13 laten zien dat de verminderde oriëntatie op woningen in
de gemeente Tilburg in tegenstelling staat tot het grotere aandeel dat deze
gemeente inneemt in de regionale groei van de woningvoorraad. Terwijl in Tilburg
sprake is van een relatief ruimere woningmarkt in de laagtijperiode laten relatief
meer suburbanisanten deze gemeente links liggen. Dit is des te verwonderlijker,
omdat vooral aan het eind van de jaren zeventig in Tilburg relatief veel vrije
sectorwoningen worden gebouwd (zie hoofdstuk 7).
Tabel 9.13 Toename van de woningvoorraad en de zoekoriëntatie van suburbanisanten binnen het
onderzoek gebied per subperiode
Hoogtijperiode
Toename
voorraad

Sted. centra:
Tilburg
Eindhoven
Subtotaal
Ον. stadsregio:
Om Tilburg
Om Eindhoven
Subtotaal
De Kempen
Totaal

Laagtijperiode
Gezochte
woonplaats

Toename
voorraad

Gezochte
woonplaats

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

5.128
9.496
14.624

15,9
29,5
45,4

263
337
600

10,0
12,8
22,8

3.932
4,612
8.544

21,8
25,5
47,3

87
139
226

7,9
12,6
20,5

2.914
9.419
12.333

9,0
29,2
38,3

522
422
945

5.257

16,3

1.086

19,9
16,1
35,9
41,3

1.844
4.761
6.605
2.926

10,2
26,3
36,5
16,2

90
154
244

8,2
14,0
22,2

32.214

100

2.631

100

630

57,3

18.075

100

1.100

100

De cijfers geven ook inzicht in de verminderde belangstelling voor woningen in de
overige stadsregionale gemeenten om Tilburg. Deze belangstelling spoort in de
laagtijperiode aardig met het aandeel dat deze gemeenten innemen in de regionale
groei van de woningvoorraad. Het uitzonderlijke zit eigenlijk niet in de afnemende
belangstelling in de laagtijperiode, maar in de grote belangstelling voor deze
gemeenten in de hoogtijperiode. Blijkbaar vormden deze gemeenten in de hoog
tijperiode een geduchte concurrent voor de suburbane gemeenten, maar is veel van
deze concurrentie in de laagtijperiode verloren gegaan.
In het algemeen geldt dus dat de beperking van de toename van de woningvoor
raad leidt tot een inperking van de ruimtelijke woningmarktoriëntatie.
9.5.1.2

Zoekregio en huishoudenskenmerken

Het verband tussen de zoekregio en de vraag naar woningen is onderzocht voor
drie kenmerken van de suburbanisanten, namelijk inkomen, woningmarktpositie en
jeugdwoonplaats. Voor alle drie variabelen doen zich significante veranderingen
voor tussen de hoogtijperiode en de laagtijperiode (dat wil zeggen verhoging van
het inkomensniveau, meer vooral jonge, doorstromende één- en tweepersoonshuishoudens en meer mensen met een jeugdwoonplaats in de Kempen).
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De suburbanisanten zijn naar de aard van hun zoekoriëntatie in drie groepen
verdeeld, namelijk:
zij die uitsluitend in de huidige (suburbane) woonplaats naar een woning
hebben gezocht;
zij die ook in Tilburg of Eindhoven naar een woning hebben gezocht;
zij die niet in Tilburg of Eindhoven, maar wil in woonplaatsen buiten Tilburg
en Eindhoven naar een woning hebben gezocht.
In de laagtijperiode neemt de groep suburbanisanten die louter in de huidige
woonplaats naar een woning zoekt sterk toe en de overige twee groepen af.
Per huishoudenskenmerk en per subperiode is nagegaan of er een verband bestaat
met de zoekoriëntatie (zie bijlage 5). De sterkte van het verband tussen de
huishoudenskenmerken en de zoekoriëntatie is per subperiode in tabel 9.14 weergegeven. Uitkomst is dat in de laagtijperiode geen significante samenhangen meer
zijn te onderkennen.
Tabel 9.14 Statistisch verband tussen huishoudenskenmerken en zoekoriëntatie per subperiode
(uitgedrukt in significantiewaarden)

Inkomensniveau
Woningmarktpositie
Jeugdwoonplaats

Hooglijpcriode

Laagtijperiode

0,000
0,157
0,000

0,081
0,589
0,278

In de hoogtijperiode bestaat er nog wel een significant verband tussen zoekoriëntatie en inkomen in die zin dat hoge inkomensgroepen een grotere en lage inkomensgroepen een beperktere zoekregio hebben. Hogere inkomensgroepen hebben meer
buiten de huidige suburbane woonplaats of buiten Eindhoven/Tilburg naar een
woning gezocht. De inperking van de zoekregio doet zich het sterkst voor bij de
midden inkomensgroepen, die zich in de laagtijperiode in veel sterkere mate louter
op huidige suburbane woonplaats hebben georiënteerd. Doordat lage en midden
inkomensgroepen in dit opzicht steeds meer op elkaar gaan lijken, verdwijnt de significantie van het verband tussen inkomen en zoekoriëntatie in de laagtijperiode.
Tegelijkertijd oriënteren beide groepen zich duidelijk minder op de woonmogelijkheden in Eindhoven en Tilburg.
In het algemeen bestaat er geen significant verband tussen zoekoriëntatie en de
woningmarktpositie van de huishoudens en dit verband wordt in de loop van de
onderzoeksperiode steeds zwakker. Onderscheiden naar woningmarktpositie zijn de
verschillen in zoekoriëntatie gering. De meest opmerkelijke verschillen doen zich
voor op het punt van de oriëntatie op de woonmogelijkheden in Eindhoven of
Tilburg. Het aandeel starters dat zich ook op de stedelijke woningmarkt heeft
georiënteerd, neemt in de laagtijperiode, in tegenstelling tot de algemene trend,
enigszins toe. Dit vormt wederom een aanwijzing voor het feit dat vooral stedelijke
starters verantwoordelijk zijn voor de (toegenomen) binnengemeentelijke mobiliteit in de steden.
Een verband tussen jeugdwoonplaats en zoekoriëntatie ligt voor de hand. Vooral
huishoudens waarvan één van de hoofden van het huishouden de jeugd in de
Kempen heeft doorgebracht, zijn op de huidige woonplaats in de Kempen georiën213

teerd. Deze huishoudens hebben maar in beperkte mate gekeken naar een woning
in Eindhoven of Tilburg. Indien één van de hoofden van het huishouden de jeugd
in de overige stadsregio heeft doorgebracht, domineert de oriëntatie op elders
(waaronder vooral de overige stadsregionale gemeenten). Huishoudens met een
stedelijke achtergrond laten een meer gespreide zoekoriëntatie zien, maar zijn ook
in de laagtijperiode uitsluitend op woonmogelijkheden in hun huidige suburbane
woonplaats gericht. Het verband tussen woongeschiedenis en zoekoriëntatie uit de
hoogtijperiode verdwijnt in de laagtijperiode wanneer ook huishoudens zonder
suburbane achtergrond een sterke oriëntatie op uitsluitend de huidige suburbane
woonplaats vertonen.
9.52

Gezochte woning

De ontwikkelingen op de koopwoningenmarkt hebben duidelijke gevolgen voor de
aard van de gewenste woning. Suburbanisanten in de laagtijperiode hebben meer
naar een huurwoning gezocht. Dit geldt ook voor huishoudens die in hun woning
in Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen. Niettemin heeft tweederde van de
binnen Eindhoven of Tilburg verhuisde suburbanisatie-geneigde huishoudens de
voorkeur voor een koopwoning. Ook de in de laagtijperiode naar een overige stadsregionale gemeente verhuisde suburbanisatie-geneigden zijn in overwegende mate
op zoek naar een koopwoning. Er bestaat dus in de laagtijperiode een duidelijk
verschil in aspiratiebeeld tussen suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden die
binnen de stadsregio zijn verhuisd.
Tabel 9.15 Gezochte woning naar financieringsscctor per subperiode (in %)
Hoogtij periode
Huur
20,2
Suburbanisanten
Suburbanisatie-geneigden:
Niet verhuisd
28,0
Verhuisd binnen Eindhoven/
Tilburg
33,3
Verhuisd naar overige stadsregio
-

Laagtijperiode

Koop

Totaal N

Huur

79,8

100

446

42,6

57,4

100

272

72,0

100

25

48,6

51,4

100

37

66,7

100

24

-

-

-

34,6
17,0

65,4
83,0

100
100

26
100

Koop

Totaal N

De verschillen worden nog markanter wanneer suburbanisanten die in Eindhoven
of Tilburg naar een woning hebben gezocht worden vergeleken met suburbanisatiegeneigden die uiteindelijk binnen Eindhoven of Tilburg zijn verhuisd. Suburbanisanten in de laagtijperiode zochten in 31,4% van de gevallen een koopwoning
in Eindhoven of Tilburg. Dit percentage is voor de binnen Eindhoven of Tilburg
verhuisde suburbanisatie-geneigden meer dan het dubbele (65%). De voorkeur voor
een koopwoning is dus in toenemende mate bepalend voor het verschil tussen suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden die in de stad (of stadsregio) zijn blijven
wonen.
De verschillen in gezochte woning roepen natuurlijk meteen de vraag op of de
samenstelling van de subpopulaties hiervoor verantwoordelijk is.
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Uit bijlage 6 volgt dat, afgezien van de tijdsfactor, de hoogte van het huishoudensinkomen samenhangt met de voorkeur voor een koopwoning. Echter in alle
inkomensgroepen verschuift de voorkeur naar huurwoningen. Het sterkst is deze
verschuiving onder de lage inkomensgroepen. Maar het aandeel van deze lage
inkomensgroepen wordt onder suburbanisanten in de loop van de onderzoeksperiode kleiner. De veranderingen in de verdeling naar inkomensgroepen hebben derhalve nauwelijks gevolgen voor de verschuiving van de woningvoorkeuren van
suburbanisanten.
Ook de relatie tussen inkomensniveau en voorkeur voor een koopwoning heeft
weinig betekenis voor de verschillen in aspiratiebeeld tussen suburbanisanten en
suburbanisatie-geneigden. Wanneer de voorkeur voor een huur- of koopwoning van
de suburbanisanten wordt gestandaardiseerd naar de inkomensverdeling van de
suburbanisatie-geneigden dan blijkt deze nauwelijks te verschillen van de werkelijke
voorkeuren (gestandaardiseerd heeft 58,7% in de laagtijperiode een voorkeur voor
een koopwoning tegen een werkelijke voorkeur van 57,4%).
Het gaat dus om reële verschillen in woningvoorkeuren tussen beide groepen.
In de hoogtijperiode bestaat er een significante relatie tussen woningmarktpositie
en voorkeur voor een huur- of koopwoning. Vooral jonge één- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen onder de doorstromers hebben een voorkeur voor een
koopwoning. Deze samenhang gaat in de laagtijperiode grotendeels verloren. De
voorkeur voor koopwoningen wordt vooral onder de jonge één- en tweepersoonshuishoudens minder. Het aandeel van deze groep wordt onder de suburbanisanten
juist groter. Jonge gezinnen daarentegen behouden relatief een sterke voorkeur
voor koopwoningen, maar hun aandeel wordt onder de suburbanisanten geringer.
In de meeste naar woningmarktpositie ingedeelde huishoudens treedt een verschuiving naar de voorkeur voor een huurwoning op, met uitzondering van de voltooide
één- en tweepersoonshuishoudens met een blijvende voorkeur voor koopwoningen.
Dat suburbanisanten als groep deze verschuiving laten zien, wordt bevorderd door
de wijziging in samenstelling van de populatie van de suburbanisanten.
Van een relatie tussen woningvoorkeuren en woonervaring is tenslotte nauwelijks
sprake.
Waarom hebben suburbanisanten in de laagtijperiode vaker een huurwoning willen
betrekken?
In de meeste gevallen omdat een koopwoning te duur is. Dit wordt overigens in de
laagtijperiode vaker als argument voor de voorkeur voor een huurwoning
opgegeven dan in de hoogtijperiode. Dit betekent dat relatief veel suburbanisanten
bij hun voorkeur voor een huurwoning verdisconteerd hebben dat een koopwoning
voor hen niet haalbaar is. Ook de voorkeur voor een koopwoning is gebaseerd op
financiële argumenten. Ongeveer 30% van de suburbanisanten zoekt in de hoogtijperiode een koopwoning vanwege financiële redenen. Ruim een kwart wil een
koopwoning vanwege de wens om een eigen woning te bezitten. Nog eens 10% van
de suburbanisanten in de hoogtijperiode is van mening dat de keuzemogelijkheden
op de koopwoningenmarkt groter zijn. Zoals gezegd, vermindert het animo van
suburbanisanten om een koopwoning te betrekken. Wederom spelen financiële
argumenten hierbij een grote rol. De meeste suburbanisanten in de laagtijperiode
ervaren dit als een minder gunstige tijd voor het kopen van een woning. Dit gaat
voor de verhuisde suburbanisatie-geneigden veel minder op.
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9.6

Substitutiegedrag

Er is sprake van ruimtelijke substitutie indien een huishouden de voorkeur heeft
uitgesproken voor een woning in een bepaalde ruimtelijke deelmarkt maar uiteindelijk is blijven wonen of is verhuisd naar een andere ruimtelijke deelmarkt. In
principe is er bij de suburbanisatie-geneigden altijd sprake van ruimtelijke
substitutie. Ruimtelijke substitutie treedt bij suburbanisanten op indien de voorkeur werd gegeven aan een niet-suburbane woonlokatie. In deze paragraaf is dit
toegespitst op een voorkeur voor een woning in Eindhoven of Tilburg.
Er kan daarnaast worden gesproken van sectorale substitutie indien een huishouden
niet het gewenste woningtype (huur- of koopwoning) heeft betrokken. In de vorige
paragraaf is al vermeld dat een deel van de respondenten de onmogelijkheid van
het betrekken van een koop- c.q. huurwoning in hun aspiratiebeeld heeft opgenomen.
9.6.1

Substitutiegedrag van suburbanisanten

In de hoogtijperiode heeft 34% van de suburbanisanten naar een woning in Eindhoven of Tilburg gezocht tegen 24% van de suburbanisanten in de laagtijperiode.
Wanneer men het zoeken van een woning als een indicatie ziet van een bepaalde
woonvoorkeur, dan kan worden geconcludeerd dat het aantal suburbanisanten is
verminderd dat min of meer uit nood naar het suburbane gebied is verhuisd.
Tegelijkertijd heeft zich een opmerkelijke verschuiving voorgedaan in het type
gezochte woning in de stad. In de hoogtijperiode zochten de suburbanisanten in
Eindhoven of Tilburg in overwegende mate (74%) een koopwoning, terwijl het in
de laagtijperiode voornamelijk (69%) om een huurwoning gaat. Daarnaast ging het
in de hoogtijperiode in 48% van de gevallen om een vrijstaande of twee-ondereen-kap woning. Dit percentage bedraagt in de laagtijperiode nog slechts in 26%.
Gelijk de algemene trend in woningvoorkeuren zoeken suburbanisanten in de laagtijperiode ook in de stad vaker rijtjeswoningen.
Waarom hebben suburbanisanten niet een woning in Eindhoven of Tilburg betrokken? De redenen zijn per categorie van de gewenste huur- of koopwoning weergegeven (zie tabel 9.16). Ondanks de kleine aantallen kunnen uit tabel 9.16
conclusies worden getrokken die met uitkomsten uit vorige hoofdstukken overeenstemmen. In de eerste plaats is de invloed van het beschikbare woningaanbod
in Eindhoven of Tilburg op de beslissing om te suburbaniseren duidelijk aangetoond. De onmogelijkheid om een gewenste woning in de stad te betrekken, is
zowel in de hoogtijperiode als de laagtijperiode de belangrijkste reden voor
suburbanisanten om niet binnen Eindhoven of Tilburg te (kunnen) verhuizen. Bijna
de helft van de suburbanisanten die op zoek zijn naar een koopwoning, meent dat
deze niet in Eindhoven of Tilburg aanwezig is. Voor huurwoningen ligt dit percentage lager. Maar daar staat tegenover dat huurwoningen vaker niet beschikbaar
zijn voor de suburbanisanten. De tweede conclusie is dat de prijs van de stedelijke
woning minder vaak wordt genoemd als reden om niet binnen Eindhoven of Tilburg te verhuizen. Dit sluit aan bij de eerdere constatering (zie hoofdstuk 7) dat
de prijs/kwaliteit verhouding van de stedelijke woning ten opzichte van de suburbane woning in de loop van de onderzoekperiode is verbeterd.
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Tabel 9.16 Redenen waarom suburbanisanten niet binnen Eindhoven of Tilburg zijn verhuisd per
subperiode
Hoogtijpcriode
Gewenste woning:

Woning niet aanwezig
Woning niet beschikbaar
Prijs van woning te hoog
Buurt niet geschikt
Overige reden
Totaal

Huur

Laagtijperiode
Koop

Abs.

%

11
11
5
3
11
41

26,8
26,8
12,2
7,3
26,8
100

Huur

Koop

%

Abs.

%

Abs. %

49
12
35
2
19

41,9
10,3
29,9
1,7
16,2

13
16
3
3
14

10
2
4
1
5

117

100

48

27,1
333
6,3
6,3
29,2
100

Abs.

22

45,5
9,1
18,2
4,5
22,7
100

Substitutie naar woningtype doet zich vooral voor onder de suburbanisanten die
naar een huurwoning hebben gezocht. In de hoogtijperiode is 48% van de suburbanisanten met een voorkeur voor een huurwoning uiteindelijk in een koopwoning
terecht gekomen. Dit percentage daalt in de laagtijperiode naar 26%, zodat de
mogelijkheden om een huurwoning te betrekken in de laagtijperiode zijn verbeterd.
Substitutie op de huurwoningenmarkt (= gewenst huur, betrokken koop) doet zich
in de hoogtijperiode vooral voor onder midden inkomensgroepen (64%) en onder
doorstromende, jonge één- en tweepersoonshuishoudens (78%). In de laagtijperiode
gaat het vooral om hoge inkomensgroepen (33%) en jonge starters (39%). Bij de
interpretatie is in verband met de kleine aantallen voorzichtigheid geboden. Het
lijkt erop dat in de hoogtijperiode substitutie in de richting van de koopwoningen
in hoofdzaak een kwestie is van huishoudens die op grond van hun inkomenspositie
en woningmarktpositie in staat zijn de eventuele grotere woonlastensprong naar een
koopwoning te nemen. In de laagtijperiode geldt dat nog het meest voor de hogere
inkomensgroepen (de woonlastensprong is in de loop van de onderzoeksperiode
groter geworden), terwijl de starters onder de suburbanisanten min of meer gedwongen worden om een koopwoning te betrekken. In hoofdstuk 7 is aangetoond
dat de doorstromers onder de suburbanisanten de startende suburbanisanten van
de huurwoningenmarkt in het suburbane gebied hebben verdrongen.
Substitutie van koop- naar huurwoningen komt veel minder vaak voor. In de hoogtijperiode is slechts 3% van de suburbanisanten met een voorkeur voor een koopwoning in een huurwoning terecht gekomen. Dit percentage stijgt in de laagtijperiode enigszins (10%). Het aantal suburbanisanten met een voorkeur voor een koopwoning is echter, zoals gezegd, aanzienlijk gedaald. De ontwikkelingen op de
koopwoningenmarkt houden dus voor suburbanisanten in dat niet alleen de voorkeur voor koopwoningen minder wordt, maar dat voor degenen die alsnog de voorkeur geven aan een koopwoning de mogelijkheden verslechteren om in het suburbane gebied een koopwoning te betrekken. Substitutie op de koopwoningenmarkt
( = gewenst koop, betrokken huur) is en blijft een zaak van vooral lage inkomensgroepen en starters. Zij zijn in beide subperioden niet in staat hun woonwensen ten
aanzien van een koopwoning in een feitelijke verhuizing naar een koopwoning om
te zetten.
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9.62

Substitutiegedrag van suburbanisatie-geneigden

Waarom zijn suburbanisatie-geneigden uiteindelijk niet naar het suburbane gebied
verhuisd? Tot nu toe is deze vraag voornamelijk beantwoord aan de hand van de
verschillen tussen suburbanisanten en suburbanisatie-geneigden voor wat betreft
hun feitelijke gedrag op de woningmarkt. De verklarende context heeft in hoofdzaak bestaan uit woningmarktomstandigheden. In deze paragraaf wordt de subjectieve waardering van deze woningmarktomstandigheden belicht. Zoveel mogelijk
zullen beide aspecten met elkaar worden verbonden.
Waarom suburbanisatie-geneigden niet naar het suburbane gebied zijn verhuisd, is
onderzocht door de respondenten een groot aantal uitspraken voor te leggen en
hun te vragen of zij het al dan niet eens zijn met deze uitspraken. In de tabellen
in deze paragraaf wordt steeds het percentage suburbanisatie-geneigden gegeven
dat het met een dergelijke uitspraak eens is.
Een voor de hand liggende reden om niet naar het suburbane gebied te verhuizen
is dat de gewenste woning niet aanwezig of beschikbaar is. Echter het nietbeschikbaar zijn van een woning in het suburbane gebied is slechts voor een gering
aantal suburbanisatie-geneigden een reden geweest om niet naar het suburbane
gebied te verhuizen. In dit verband moet worden gewezen op het eerder behandelde zoekgedrag van de suburbanisatie-geneigden. Er bestaat een verschil tussen
het overwegen om zich in een suburbane woonplaats te vestigen en het feitelijk op
zoek gaan naar een woning in een dergelijke plaats. Ongeveer 60% van de respondenten heeft ook feitelijk in het suburbane gebied naar een woning gezocht.
Tabel 9.17 Aandeel suburbanisatie-geneigden dat niet gesuburbaniseerd is vanwege het niet beschikbaar
zijn van woningen
Niet verhuisd

Uitspraak:
Kon in suburbane gebied
geen woning huren
Gewenste woning was in
suburbane gebied niet gebouwd

Verhuisd binnen
Eindhoven/Tilburg

Verhuisd
naar ov.
stadsregio

Hoogtij

Laagtij

Hoogtij

Laagtij

Laagtij

12

18

23

22

17

4

8

4

18

16

Een andere reden is dat de beschikbaarheid van de woningen in het suburbane
gebied voor degenen die ook feitelijk hebben gezocht naar een woning mede
bepaald wordt door de vestigingsvoorwaarden die de gemeenten in het suburbane
gebied stellen. Omdat bij de veronderstellingen die aan deze studie ten grondslag
liggen uitvoerig is ingegaan op de rol van het gemeentelijke vestigingsbeleid bij
de vermindering van de omvang van de suburbanisatie (zie het veronderstellingenkader in paragraaf 1.3), is het nuttig om ook de functie van het vestigingsbeleid in
het verhuisgedrag van de suburbanisanten te belichten. Overigens blijken feitelijke
suburbanisanten vaker te zijn geconfronteerd, terwijl suburbanisatie-geneigden te
kennen geven dat dit juist minder vaak het geval is (zie tabel 9.18).
218

Tabel 9.18 Aandeel respondenten dat geconfronteerd is met vestigingsvoorwaarden in het suburbane
gebied per subperiode (in %)
Hoogtijperiode

Suburbanisanten
Suburbanisalie-geneigden:
- Niet verhuisd
- Verhuisd binnen Eindhoven/
Tilburg
- Verhuisd naar ov. stadsregio

Laagtijpcriode

Wel

Niet

Wel

Niet

17,4

82,5

32,0

68,0

19,0

81,0

11,6

88,4

23,1

76,9

-

-

11,1
14,9

89,9
85,1

Blijkbaar worden in de loop van de onderzoeksperiode vaker aan suburbanisanten
vestigingsvoorwaarden gesteld, maar zij zijn ook in staat hieraan te beantwoorden.
Uit tabel 9.19 blijkt dat steeds vaker gevraagd wordt naar economische en/of
sociale binding aan de suburbane woonplaats. Dat suburbanisanten in de loop van
de onderzoeksperiode beter in staat zijn aan deze vestigingsvoorwaarden te voldoen, houdt verband met de veranderingen in de suburbanisantenpopulatie. Een
steeds groter deel van de suburbanisanten heeft ook werk in het suburbane gebied.
Daarnaast neemt het aandeel suburbanisanten met een suburbane woonervaring
toe. Het gaat hierbij dikwijls om een woonervaring in de plaats waar naar toe men
ook weer terugverhuist. Ten gevolge van beide ontwikkelingen is dus een groter
deel van de suburbanisanten in staat aan de eis van economische of sociale binding
aan de suburbane woonplaats te voldoen.
Tabel 9.19 Aard van de vestigingsvoorwaarden die door gemeenten aan suburbanisanten zijn gesteld
per subperiode
Laagtijpcriode

Hoogtijperiode
Absoluut
Economische binding
27
Sociale binding
8
Economische en sociale binding 9
Bouwvoorwaarden
9
Gemeentegarantie
8
Overige voorwaarden
19
Totaal
80

%

Absoluut

%

33,7
10,0
11,3
11,3
10,0
23,8
100

44
21
16
1
3
10
95

46,3
22,1
16,8
1,1
3.1
10,5
100

Op grond van de ervaringen van suburbanisatie-geneigden is er geen sprake van
een aanscherping van het vestigingsbeleid van gemeenten in het suburbane gebied.
In de laagtijperiode is slechts ruim 10% van de suburbanisatie-geneigden geconfronteerd met vestigingseisen van de kant van de gemeenten. Het gaat meestal om
de eis van sociale of economische gebondenheid aan de suburbane gemeente c.q.
woonkern. Slechts voor een gering deel van de suburbanisatie-geneigden vormt
deze eis een hindernis om te suburbaniseren.
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Een veel belangrijkere verklaring dan het vestigingsbeleid is dat overwegingen over
de prijs van de woningen in het suburbane gebied ertoe hebben geleid dat suburbanisatie-geneigden uiteindelijk niet naar het suburbane gebied zijn verhuisd.
Als een belangrijke oorzaak voor de vermindering van de geneigdheid om naar het
suburbane gebied te verhuizen is eerder genoemd dat de prijs/kwaliteitverhouding
van de suburbane woningen ongunstiger is geworden.
Tabel 9.20 Aandeel suburbanisatie-gencigden dat niet gesuburbanisccrd is vanwege de prijs van de
woningen in het suburbane gebied
Niet verhuisd

Hoogtij
Uitspraak:
Prijs van woningen in suburbane
gebied te hoog
36
Woonlasten van woning in
suburbane gebied te hoog
28
Prijs van woningen in suburbane
gebied zal te weinig stijgen
0

Verhuisd binnen
Eindhoven/Tilburg

Verhuisd
naar ov.
stadsregio

Laagtij

Hoogtij

Laagtij

Laagtij

40

27

15

21

25

27

15

15

15

8

0

4

De prijs van de suburbane woning is inderdaad vooral voor huishoudens, die in
Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen, een reden om niet naar het suburbane
gebied te verhuizen. Bij de interpretatie moeten de verschillen in verhuisgedrag
tussen de subpopulaties in aanmerking worden genomen. Verhuisde suburbanisatiegeneigden komen in de laagtijperiode vaker in de duurdere segmenten van de
koopwoningenmarkt terecht. Voor hen is de prijs van de suburbane woning of het
eventuele risico van een mindere toekomstige stijging van de huizenprijzen in het
suburbane gebied veel minder aanleiding om niet te suburbaniseren dan voor de
huishoudens die in hun woning in Eindhoven of Tilburg blijven wonen.
Het is overigens niet zo dat een steeds groter deel van de suburbanisatie-geneigden
vanwege de prijs van de suburbane woningen afziet van suburbanisatie. Daarnaast
valt op dat de verschillen tussen de populaties verdwijnen indien de kosten worden
betrokken op de woonlasten. Dit betekent dat huishoudens relatief vaker in hun
woning in Eindhoven of Tilburg blijven wonen vanwege de eventueel onevenredige
prijsverhoging van de (koop)woningen in het suburbane gebied, zonder dat zij de
bijbehorende woonlasten niet zouden kunnen opbrengen.
Een verband tussen inkomensverwachting en arbeidszekerheid enerzijds en het afzien van een verhuizing naar het suburbane gebied anderzijds kan moeilijk worden
aangetoond (zie tabel 9.21). Inkomensaspecten spelen bij de niet-verhuisde suburbanisatie-geneigden wel een grotere rol dan bij de verhuisde suburbanisatie-geneigden, maar van een toename van de inkomensaspecten in de loop van de onderzoeksperiode is geen sprake. Daarnaast blijken werkloosheid en de kans om werkloos te worden geen enkele rol te spelen bij het niet doorgaan van de suburbanisatie. Overwegingen met betrekking tot de vervoerskosten worden in de laagtijperiode wel vaker genoemd.
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Tabel 9.21 Aandeel suburbanisatie-gencigden dat niet gesuburbanisecrd is vanwege financieeleconomische overwegingen
Niet verhuisd

Uitspraak:
Huishoudcnsinkomen is te gering
Verwacht een te geringe
inkomensgroei
Kostwinner is werkloos geworden
Twijfels over behoud van werk
Reiskosten lussen stad en
suburbaan gebied zijn te hoog

Verhuisd binnen
Eindhoven/Tilburg

Verhuisd
naar ov.
stadsregio

Hoogtij

Laagtij

Hoogtij

Laagtij

Laagtij

28

23

19

19

10

12
0
4

25
0
5

15
0
7

7
4
7

6
0
3

20

25

23

26

16

In incidentele gevallen hebben persoonlijke omstandigheden geleid tot het afzien
van de verhuizing naar het suburbane gebied (zie tabel 9.22). Bij huishoudens die
in hun woning in Eindhoven of Tilburg blijven wonen is vooral bij kinderen de
weerzin tegen de verhuizing naar het suburbane gebied groot. Bij verhuisde huishoudens heeft de (huis)vrouw vaker dan de kostwinner geen zin om naar het suburbane gebied te verhuizen, maar dit staat los van eventuele betere arbeidsmogelijkheden voor vrouwen in Eindhoven of Tilburg.
Tabel 9.22 Aandeel suburbanisatie-gencigden dat niet gesuburbanisecrd is vanwege persoonlijke
overwegingen
Niet verhuisd

Slechte gezondheidstoestand
Noodzaak om dichtbij familie
te blijven wonen
Ontbinding van huishouden
(bijv. scheiding)
Kinderen gaan het huis uit
Arbeidsmogelijkheden van de
vrouw in de stad
Kinderen willen niet
suburbaniseren
(Huis)vrouw wil niet
suburbaniseren

Verhuisd binnen
Eindhoven/Tilburg

Verhuisd
naar ov.
stadsregio

Hoogtij

Laagtij

Hoogtij

Laagtij

Laagtij

4

10

4

8

2

0

8

8

4

7

0
0

0
10

4
4

0
4

0
1

4

5

8

0

3

32

20

4

4

4

16

8

8

15

5

Tenslotte is de respondenten gevraagd naar de maximaal drie belangrijkste redenen
om niet naar het suburbane gebied te verhuizen (zie tabel 9.23). Suburbanisatiegencigden zijn vooral niet naar het suburbane gebied zijn vanwege de kosten die
met een dergelijke verhuizing gepaard gaan of het niet beschikbaar zijn van woningen in het suburbane gebied of vanwege de toegenomen reisafstand naar de stad.
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Tabel 9.23 Belangrijkste redenen om niet naar het suburbane gebied te verhuizen per subperiode
(in % ) •

Kosten:
Hoge woningprijzen
Lage inkomens
Hoge reiskosten
Onzeker inkomen
Verkoop vorige woning
Subtotaal
Aanbod woningen:
Geen geschikte woning
Geen bouwgrond
Gemeentelijk beleid
Huis in stedelijk gebied
Subtotaal
Nabijheid van stad:
Scholen
Winkels e.d.
Werk
Sociale contacten
Lange reisafstand stad
Subtotaal
Stedelijk wonen:
Goedkoper
Prettiger
Subtotaal
Huiselijke omstandigheden:
Vrouw wil niet
Kinderen willen niet

Niet verhuisd

Verhuisd binnen
Eindhoven/Tilburg

Verhuisd naar
ov. stadsregio

Hoogtij

Laagtij

Hoogtij

Laagtij

Hoogtij

44
19
3
6
9
81

9
19
5

30
15
5

8

-

8

15
9
4

-

-

-

-

28

50

16

28

14
5
14
10
57

10
5
15
24
40

33

28
2
7
24
61

-

17

26
22

48
9

-

13

38
3
3

-

-

22

44

22

3
3
13
16
9
44

32

-

-

14

4
4

6
6

4
4
9
39

17
13
Nadelen leven op platteland1 Overige redenen
9
23
N

5
9
9
9

-

25

58

Laagtij

5
20
5
10
40

25

7
5
2
22
36

-

14

-

-

-

3

5

15

-

5
14
21

10

.
-

2
2

6
3
32

.
20

12

85

-

8

-

4
5

* Maximaal drie redenen per respondent; op moment van overweging

Met betrekking tot het kostenaspect gaat het vaak om de hoge prijzen van woningen in het suburbane gebied in combinatie met een te gering huishoudensinkomen
om deze prijs te kunnen opbrengen. Dit speelt vooral bij huishoudens die in hun
woning in Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen, dan wel binnen Eindhoven of
Tilburg zijn verhuisd. Huishoudens die naar een overige stadsregionale gemeente
zijn verhuisd (en dikwijls een koopwoning hebben betrokken) noemen dit kostenaspect minder vaak. Voor de drie groepen suburbanisatie-geneigden geldt dat in
de laagtijperiode de kosten een steeds belangrijkere reden worden om af te zien
van de verhuizing naar het suburbane gebied.
In de laagtijperiode heeft ruim éénderde van de huishoudens, die in hun woning
in Eindhoven of Tilburg zijn gebleven, geen geschikte woning in het suburbane
gebied kunnen vinden. Een kwart van de suburbanisatie-geneigden, die in de stad
of binnen de stadsregio zijn verhuisd, heeft daar wel een geschikte woning aan222

getroffen. Eerder is al aangegeven dat suburbanisatie-geneigden hun mening over
de voor- of nadelen van het wonen in de stedelijke omgeving nauwelijks hebben
bijgesteld. Wel is voor ongeveer 40% van de suburbanisatie-geneigden, die in de
laagtijperiode hebben overwogen naar het suburbane gebied te verhuizen, de vergroting van de reisafstand tot stedelijke voorzieningen, familie of kennissen in de
stad of tot de arbeidsplaats in de stad een belangrijke reden geweest om deze verhuizing geen doorgang te laten vinden.
9.7

Samenvatting

In dit hoofdstuk is de beslissing om al dan niet naar het suburbane gebied te
verhuizen beschreven. Dit besluitvormingsproces is in drie fasen uiteengelegd,
namelijk de verhuisgeneigdheid, het zoekgedrag en het substitutiegedrag van
huishoudens.
De verhuisgeneigdheid van huishoudens is gebaseerd op de vertrekmotieven die de
huishoudens opgeven. In de tijd bezien worden deze vertrekmotieven gekenmerkt
door een grote mate van stabiliteit. Met andere woorden er doen zich in de loop
van de onderzoeksperiode weinig veranderingen voor in de aard van de vertrekmotieven van de huishoudens. Ook de verschillen in vertrekmotieven tussen de deelpopulaties veranderen nauwelijks. Suburbanisanten willen meer dan suburbanisatie-geneigden verhuizen vanwege het motief 'trouwen/samenwonen' en om werkredenen. Suburbanisatie-geneigden leggen vaker de nadruk op de kwaliteit van de
woning en motieven met betrekking tot het woonmilieu. Deze verschillen in vertrekmotieven tussen de deelpopulaties zijn voor een groot deel te herleiden tot
verschillen in woningmarktpositie en stedelijke woonsituatie. Zo wordt het motief
'trouwen/samenwonen' bijna uitsluitend door jonge starters genoemd. Deze groep
is onder suburbanisanten, in vergelijking tot de onderzochte suburbanisatiegeneigden, oververtegenwoordigd. De relatie tussen woningmarktpositie van het
huishouden en vertrekmotief wordt in de loop van de onderzoeksperiode wel minder duidelijk. Zo noemen bijvoorbeeld jonge starters in de laagtijperiode minder
vaak het motief 'trouwen/samenwonen'. Terwijl doorstromers minder vaak uitsluitend om woningredenen willen verhuizen. Vooral oudere huishoudens noemen
vaker motieven met betrekking tot de buurt en het stedelijke woonmilieu. Er tekent
zich dus een grotere differentiatie af in de vertrekmotieven.
Bij de suburbanisanten valt in dit verband op dat zij in de laagtijperiode vaker om
werkredenen willen verhuizen, terwijl de stijging van het huishoudensinkomen
nauwelijks meer een reden is om te willen verhuizen. Het toegenomen belang van
de werkmotieven leidt ertoe dat suburbanisanten minder vaak woning-, woonmilieuof interne huishoudensmotieven als vertrekreden noemen. Suburbanisatie-geneigden
noemen werkmotieven veel minder vaak. De differentiatie van vertrekmotieven bij
suburbanisatie-geneigden heeft vooral betrekking op het groeiende belang van de
woonmilieu-motieven ten opzichte van de woningmotieven.
Motieven met betrekking tot de woning worden vooral genoemd door huishoudens
die afkomstig zijn uit meergezins-huurwoningen (flats). Voor hen is het wonen in
een flatwoning en het niet kunnen beschikken over een tuin een belangrijke reden
om te willen gaan suburbaniseren. Dit verband wordt in de loop van de onderzoeksperiode minder sterk, omdat door ontwikkelingen op de koopwoningenmarkt
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een min of meer afgedwongen bijstelling van de waardering van dit woningtype
optreedt. Woningmotieven worden in de laagtijperiode wel vaker genoemd door
huishoudens die in de stad reeds redelijk gehuisvest zijn en op zoek zijn naar een
betere woning. In de laagtijperiode komt het daarom minder vaak voor dat huishoudens min of meer gedwongen door een slechte woonsituatie naar het suburbane
gebied gaan verhuizen.
De analyse van de vestigingsmotieven laat zien dat suburbanisanten relatief vaak
om de woning naar het suburbane gebied zijn verhuisd. Daarbij gaat het vooral om
de beschikbaarheid van de woning, zij het dat dit motief in de laagtijperiode
minder belangrijk wordt. Suburbanisanten vallen qua vestigingsmotief verder op
door het feit dat in de laagtijperiode ongeveer 10% van hen naar het suburbane
gebied wil verhuizen omdat daar de partner woont en verder dat circa 20% vanwege hun werk in het suburbane gebied is komen wonen. Evenals bij de suburbanisanten speelt ook voor de suburbanisatie-geneigden de kwaliteit van de woningen
in het suburbane gebied een belangrijke rol. In veel sterkere mate dan suburbanisanten wil het merendeel van de suburbanisatie-geneigden ook vanwege het leefmilieu naar het suburbane gebied verhuizen.
Dit verschil in vestigingsmotieven tussen suburbanisanten en suburbanisatiegeneigden hangt mede samen met de verschillen in zoekgedrag. Een deel van de
suburbanisatie-geneigden (ongeveer 40%) is in hun verhuisbeslissingsproces nooit
toegekomen aan een feitelijke beoordeling van een beschikbare woning in het suburbane gebied. Hun voorkeur voor het suburbane gebied heeft daarom vooral betrekking op een globale indruk van de voordelen van het wonen in het suburbane
gebied.
Ten aanzien van het zoekgedrag is gekeken naar de plaatsen waar suburbanisanten
en suburbanisatie-geneigden hebben gezocht naar een woning en naar het type
woning dat men heeft gezocht. Suburbanisanten blijken in het algemeen een minder
uitgebreide zoekregio te hebben dan suburbanisatie-geneigden. Beide groepen laten
in de loop van de onderzoeksperiode een inperking van de zoekregio zien. Voor
suburbanisanten betekent dit dat zij in de laagtijperiode vaak (in 45% van de
gevallen) uitsluitend in de huidige suburbane woonplaats naar een woning hebben
gezocht. Suburbanisatie-geneigden die in hun woning in Eindhoven of Tilburg zijn
blijven wonen dan wel binnen Eindhoven of Tilburg zijn verhuisd, oriënteren zich
steeds minder op de overige stadsregionale gemeenten. Bij hen gaat het in de laagtijperiode in veel gevallen om uitsluitend een afweging tussen de woonmogelijkheden in het suburbane gebied en de stad.
Deze veranderingen in de zoekoriëntatie staan grotendeels los van de veranderingen in de samenstelling van de vraag. In alle onderscheiden huishoudenscategorieën onder suburbanisanten neemt de oriëntatie op uitsluitend de huidige suburbane woonplaats toe. De inperking van de zoekregio wordt in hoofdzaak bepaald
door de vermindering van het aantal beschikbare woningen in het suburbane gebied. Dit betekent dat huishoudens die geneigd zijn naar het suburbane gebied te
verhuizen, een minder grote keuze tussen woningen hebben, gezien de geringere
beschikbaarheid van woningen in het suburbane gebied.
Uit de cijfers over het type gezochte woning blijkt duidelijk dat er zich in de loop
van de onderzoeksperiode een verschuiving heeft voorgedaan in het aspiratiebeeld
van de suburbanisanten. In de hoogtijperiode heeft 80% van de suburbanisanten
naar een koopwoning gezocht, terwijl in de laagtijperiode dit nog voor een kleine
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60% geldt. Deze verschuiving doet zich ook voor bij suburbanisatie-geneigden die
in hun woning in Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen. Verhuisde suburbanisatie-geneigden hebben in de laagtijperiode daarentegen een veel grotere voorkeur
voor een koopwoning. Suburbanisanten die in Eindhoven of Tilburg naar een woning hebben gezocht geven in meerderheid (70%) de voorkeur aan een huurwoning, terwijl dit voor de suburbanisatie-geneigden die in Eindhoven of Tilburg een
woning hebben gezocht in veel mindere mate (35%) het geval is. Aangezien deze
verschillen in de aard van de gezochte woning (suburbanisanten: meer huurwoningen; suburbanisatie-geneigden: meer koopwoningen) maar ten dele verband houden
met de verschillen in samenstelling van beide groepen respondenten, kan worden
geconcludeerd dat de voorkeur voor een bepaald woningtype in toenemende mate
bepalend wordt voor het feit dat huishoudens al dan niet naar het suburbane
gebied verhuizen.
Door deze verschuiving in het aspiratiebeeld treedt geen toename op van de mate
van substitutie op de woningmarkt. De meest voorkomende substitutie is van een
gewenste huurwoning naar een betrokken koopwoning. Ondanks het feit dat suburbanisanten in de laagtijperiode meer op zoek zijn naar een huurwoning neemt
het aandeel onder hen dat verdrongen wordt naar de koopwoningenmarkt af. Blijkbaar zijn de mogelijkheden om een huurwoning te betrekken vergroot. Ook kan
het zijn, dat in verband met de vermindering van het totale aantal suburbanisanten
juist de categorie die verwacht geen huurwoning te kunnen betrekken zich als
vrager op de woningmarkt heeft teruggetrokken. Ook het feit dat onder huishoudens die in hun woning in Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen en in de laagtijperiode overwogen hebben om te verhuizen het hoogste aandeel respondenten
met een voorkeur voor een huurwoning voorkomt, wijst in deze richting.
Suburbanisatie-geneigden, die dus uiteindelijk niet naar het suburbane gebied zijn
verhuisd, doen dit voornamelijk niet vanwege de kosten die met een dergelijke
verhuizing zijn verbonden. De combinatie van hoge woningprijzen in het suburbane
gebied en een ontoereikend huishoudensinkomen is voor veel huishoudens die in
Eindhoven of Tilburg zijn blijven wonen, de belangrijkste reden om niet te verhuizen naar het suburbane gebied. Dit geldt in mindere mate voor de huishoudens
die naar een overige stadsregionale gemeente zijn verhuisd. Daarnaast spelen ook
de geringe beschikbaarheid van de (gewenste) woning in het suburbane gebied en
de te lange reistijd naar de stad een belangrijke rol. Opvallend is verder dat een
eventuele herwaardering van de voor- en nadelen van de stad als geschikt woonmilieu nauwelijks van belang is bij de beslissing om niet naar het suburbane gebied
te verhuizen.
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING

Het verstedelijkingspatroon in Nederland wordt sinds de jaren vijftig onder andere
gekenmerkt door een sterke spreiding van de bevolking. Deze bevolkingsspreiding
wordt de laatste jaren minder. Veel steden in Nederland laten zelfs weer bevolkingsgroei zien. Steeds minder mensen verlaten de stad om te verhuizen naar min
of meer rurale, suburbane streken. In de grootste steden bepaalt daarnaast voornamelijk de immigratie van buitenlandse migranten de recente bevolkingsgroei. De
spreiding van de bevolking over het land wordt vooral beïnvloed door het binnenlandse migratiepatroon. Een opvallend verschijnsel is dat de gemiddelde verhuisafstand kleiner wordt. Het duidelijkst is dit te zien aan de toename van de binnengemeentelijke verhuismobiliteit. Wie de stad wel verlaat, vestigt zich, zeker in
vergelijking tot twintig jaar geleden, meer in de directe nabijheid van de steden en
een groot aantal stadverlaters komt terecht in zogeheten groeikernen. 'Echte'
rurale, suburbane gemeenten krijgen daardoor steeds minder te maken met de
komst van stedelingen. Veel van deze gemeenten hebben tegenwoordig zelfs een
binnenlands vertrekoverschot.
In deze studie is getracht de oorzaken van de veranderingen van residentiële suburbanisatie in Nederland te onderzoeken. Het verhuisgedrag van huishoudens op
de stadsgewestelijke woningmarkt staat daarbij centraal. Meer in het bijzonder gaat
het om huishoudens die vanuit steden naar suburbane gebieden zijn verhuisd ( =
de zogenoemde suburbanisanten) en huishoudens die dit in de jaren zeventig
hebben overwogen, maar uiteindelijk niet hebben gedaan (= de zogenoemde
suburbanisatie-geneigden). Een deel van de laatstgenoemde groep huishoudens is
in hun woning in de stad blijven wonen, een ander deel is binnen de stad verhuisd
en nog weer een ander deel is verhuisd naar een gemeente in de directe nabijheid
van de stad.
De studie heeft vijf delen. In het eerste deel is ingegaan op de probleemstelling van
het onderzoek (hoofdstuk 1). Verder is in hoofdstuk 2 de relatie tussen verstedelijking en bevolkingsspreiding in meer conceptuele zin uitgewerkt.
Deel twee behandelt de veranderingen in bevolkingsspreiding in Nederland in de
periode 1970-1985. Ten behoeve van deze analyse is in hoofdstuk 3 een regionale
indeling van Nederland gemaakt. Hoofdstuk 4 geeft een gedetailleerde analyse van
de veranderingen in bevolkingsspreiding en binnenlandse migratie.
Deel drie van de studie heeft een meer theoretische strekking. Het is de bedoeling
om de veranderingen van het residentiële suburbanisatieproces te verklaren met
behulp van maatschappelijke en ruimtelijke factoren. Er is aansluiting gezocht bij
handelingstheorieën die een combinatie vormen van sociale theorieën en de tijdruimte theorieën. Deze theorieën moeten eerder worden opgevat als een heuristisch kader voor onderzoek dan dat zij vastomlijnde voorschriften geven in
methodologische zin. Bij de empirische vertaling van de doelstellingen van het
onderzoek is een pragmatische weg gevolgd, die aansluit op de behaviouristische
onderzoekstraditie. In deel vier van deze studie wordt verslag gedaan van het
empirische onderzoek dat als case study is uitgevoerd in Midden-Brabant. Het gaat
om het stadsgewestelijke woningmarktgebied van de steden Eindhoven (190.000
inwoners) en Tilburg (150.000 inwoners). De nadruk ligt op een vergelijking in de
tijd, namelijk tussen de hoogtijperiode van de suburbanisatie (1972-1976) en de
laagtijperiode van de suburbanisatie (1979-1982).
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De centrale vraag van deze studie ¡s of de wijzigingen in bevolkingsspreiding duiden op een trendbreuk in het Nederlandse verstedelijkingsproces, dat wil zeggen
op de overgang van de fase van de suburbanisatie naar de fase van de re-urbanisatie. Het antwoord op deze vraag is vooralsnog ontkennend, op grond van zowel
conceptuele als empirische argumenten.
Begrippen als suburbanisatie en re-urbanisatie worden vaak louter in beschrijvende
zin gebruikt. Suburbanisatie staat dan voor een voortgaande spreiding van de
bevolking, terwijl met re-urbanisatie een hernieuwde concentratie van bevolking in
de steden wordt bedoeld. Gezien de relatief geringe hernieuwde bevolkingsgroei
in de steden kan in Nederland echter moeilijk van re-urbanisatie worden
gesproken.
In de literatuur wordt ook een tussenliggende fase genoemd, te weten de fase van
de desurbanisatie. In deze fase verliezen de stedelijke agglomeraties en het overige
stadsregionale gebied (de zogenaamde peri-urbane gebieden) relatief, en zelfs
absoluut, bevolking. Ook deze ontwikkeling heeft zich in Nederland nauwelijks
voorgedaan.
De meeste Nederlandse stedelijke agglomeraties verliezen weliswaar in de eerste
helft van de jaren zeventig bevolking, maar het grootste deel van dit bevolkingsverlies komt de bevolkingsgroei in de nabijgelegen peri-urbane gebieden ten goede
in de vorm van de vestiging van suburbanisanten. Als het bevolkingsverlies van de
stedelijke agglomeraties in de loop van de jaren zeventig minder wordt dan neemt
de bevolkingsgroei van de peri-urbane gebieden ook af. De bevolkingsgroei in
stedelijke agglomeraties en bijbehorende peri-urbane gebieden verhouden zich tot
elkaar als het systeem van de communicerende vaten. De bevolkingsgroei van de
peri-urbane gebieden overtreft ook dan nog altijd de bevolkingsgroei van de extraurbane gebieden, die buiten de grenzen van de stadsgewesten liggen. Wel is het
lange tijd zo dat de bevolkingsgroei in de stadsgewesten (= stedelijke agglomeraties en peri-urbane gebieden samen) onder het niveau ligt van de bevolkingsgroei
in de extra-urbane gebieden. Dit wijst in de richting van de al eerder genoemde
deconcentratie van bevolking in Nederland.
Aan deze situatie komt in het midden van de jaren tachtig een einde, wanneer de
bevolkingsgroei in de extra-urbane gebieden kleiner wordt dan in de stadsgewesten
als totaal. Van zoiets als 'counterurbanization', is dan in Nederland geen sprake
meer.
Begrippen als desurbanisatie en 'counterurbanization' zijn in het voorgaande slechts
in hun beschrijvende betekenis gebruikt. In hoofdstuk 2 is betoogd dat er althans
in de Nederlandse situatie conceptuele bezwaren kleven deze begrippen. De leegloop uit de stedelijke agglomeraties betekent in de Nederlandse situatie bepaald
niet het verdwijnen van een stedelijke samenleving. De spreiding van de bevolking
houdt eerder een toename in van de verstedelijking, namelijk dat voorheen min of
meer rurale gebieden opgenomen worden in uitgebreide stedelijke complexen.
Spreiding van bevolking leidt eerder tot uitgebreide verstedelijking dan tot
desurbanisatie of counterurbanization.
In plaats van een overgang van een fase van suburbanisatie naar een fase van
desurbanisatie of fase naar re-urbanisatie, verdient het de voorkeur de recente
veranderingen in het spreidingspatroon van de Nederlandse bevolking te kenschetsen als een vermindering van de omvang en de spreiding van suburbanisatie.
230

De groei van de suburbanisatie in Nederland in de jaren zestig en in het begin van
de jaren zeventig draagt duidelijke sporen van die tijd: welvaartsgroei, toename van
het particuliere autogebruik, het tot wasdom komen van de na-oorlogse baby-boom
generatie, het tekort aan geschikte woningen in de steden en de vele nieuwbouw
buiten de steden. Maar ook de vermindering van de suburbanisatie moet binnen
de maatschappelijke en demografische context van de tweede helft van de jaren
zeventig en de jaren tachtig worden geplaatst.
Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de vermindering van de suburbanisatie in Nederland. Een deel van deze oorzaken heeft een conjuncturele
achtergrond en is dus duidelijk tijdgebonden. Andere oorzaken zijn van meer structurele aard en zullen ook in de toekomst zorgen voor een geringere omvang van
de suburbanisatie dan in de jaren zestig en zeventig het geval is geweest.
Bij de conjuncturele oorzaken kan in de eerste plaats worden gedacht aan de gevolgen van de economische recessie op het verhuisgedrag van huishoudens. Daarbij
is niet zozeer gekeken naar de relatie tussen mobiliteit en de groei van werkgelegenheid of werkloosheid, maar de invloed van de economische recessie op de vermindering van de suburbanisatie is in hoofdzaak onderzocht via de vraagzijde van
de woningmarkt.
De veronderstelling is dat woonfactoren voornamelijk de verhuizingen vanuit steden
naar suburbane gebieden bepalen. Het gaat dan om de relatie tussen het (de)
minder gunstige inkomen(sontwikkeling) en de beslissing om te verhuizen naar
suburbane gebieden. Deze relatie doet zich vooral voor op de koopwoningenmarkt.
De risico's van het kopen van een woning worden aan het eind van jaren zeventig
groter. Dit leidt tot afstel of uitstel van de koopbeslissing en daarmee van de
beslissing om te verhuizen. Naast de verminderde inkomensgroei spelen hierbij ook
de sterk gestegen prijzen van koopwoningen, de hoge rentestand en de dalende
inflatie een rol. Veel doorstromers, die op zoek zijn naar een geschikte koopwoning, zijn gemakkelijk in staat om van hun voorgenomen verhuizing af te zien.
In de laagtijperiode blijven dan ook meer suburbanisatie-geneigden met een hoog
inkomen wonen in hun stedelijke woning en zien af van de voorgenomen verhuizing naar het suburbane gebied. Vanwege de traditionele oververtegenwoordiging
van deze groep doorstromers onder de mensen die verhuizen naar het suburbane
gebied is de omvang van de suburbanisatie in de tweede helft van de jaren zeventig
verminderd.
Overigens zijn er nog wel respondenten die een woning kopen. Steeds meer
suburbanisatie-geneigden kiezen voor een koopwoning binnen de stad of aan de
rand van de stad. Hierbij spelen financiële overwegingen een belangrijke rol. De
gemiddelde woonlastensprong van een verhuizing naar een andere woning neemt
in de loop van de onderzoeksperiode fors toe. In de laagtijperiode is het verschil
in gemiddelde woonlasten tussen een koopwoning in het suburbane gebied en in
de steden veel kleiner dan in de hoogtijperiode. De gemiddelde koopquote van
de door suburbanisatie-geneigden in Eindhoven of Tilburg betrokken woningen ligt
in de laagtijperiode zelfs onder de gemiddelde koopquote van de feitelijke suburbanisanten, terwijl dit in de hoogtijperiode juist andersom is. De gemiddelde prijs
van de woningen in het suburbane gebied lijkt sterker te zijn gestegen dan in de
steden door de druk op de suburbane woningmarkt in de voorafgaande periode. Zo
zegt éénderde van de suburbanisatie-geneigden in de laagtijperiode dat de prijs
van de woningen in het suburbane gebied voor hen te hoog is.
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In de laagtijperiode zijn ook de gemiddelde huurlasten van de in Tilburg of
Eindhoven betrokken woningen lager dan van de beschikbare huurwoningen in het
suburbane gebied. Dit is van belang omdat er, als gevolg van de ontwikkelingen op
de koopwoningenmarkt, een heroriëntatie plaats vindt naar de huursector. Ook
deze heroriëntatie speelt de stedelijke woningmarkt in de kaart.
De gemiddelde kwaliteit van de betrokken koopwoning in het suburbane gebied
houdt geen gelijke tred met de sterk gestegen prijs, zodat de prijs/kwaliteit
verhouding van de beschikbare woningen in het suburbane gebied in de loop van
de onderzoeksperiode steeds minder gunstig wordt. De prijs/kwaliteit verhouding
van de beschikbare woningen in en nabij de steden ontwikkelt zich daarentegen
verhoudingsgewijs gunstiger. Stedelijke woningen in het duurdere marktsegment
bieden relatief steeds meer woonkwaliteit en komen blijkbaar in de loop van de
jaren zeventig meer beschikbaar. Dit woningtype wordt een steeds belangrijkere
concurrent van de woningen in het suburbane gebied. Huishoudens die het zich op
grond van hun sociaal-economische positie kunnen veroorloven naar een duurdere
woning te verhuizen, zullen om financiële redenen eerder besluiten om in de stad
te blijven wonen. Vandaar dat de doorstroming van hogere inkomensgroepen in de
laagtijperiode steeds meer gericht is op woningen in of aan de rand van de stad
in plaats van in het suburbane gebied.
Het belang van de prijsvorming van de woningen op de verschillende ruimtelijke
deelmarkten voor de verklaring van de vermindering van de suburbanisatie wordt
onderstreept door het feit dat de prijs van de woningen in het suburbane gebied
voor suburbanisanten in de laagtijperiode nauwelijks nog een reden is om naar het
suburbane gebied te verhuizen. Tegelijkertijd wordt door suburbanisanten steeds
minder vaak de prijs van de woningen in Eindhoven of Tilburg als reden genoemd
om juist niet binnen de stad te verhuizen. Suburbanisanten gaan dus steeds minder
vaak om wille van een relatief gunstige prijs van de woning verhuizen naar het
suburbane gebied, dan wel steeds minder suburbanisanten zien zich door de hoge
prijzen van de woningen in de stad gedwongen uit te wijken naar het suburbane
gebied.
Wie toch naar het suburbane gebied verhuist, wordt dus geconfronteerd met relatief hoge woonprijzen. Een steeds groter deel van de suburbanisanten is in staat
het netto-maandinkomen van het huishouden te laten groeien door middel van het
tweeverdienerschap. In de tijd van een geringe reële inkomensgroei is het tweeverdienerschap een veel gebruikte strategie om de achteruitgang in inkomen te compenseren en zodoende alsnog een koopwoning in het suburbane gebied te kunnen
betrekken. Deze uitkomst van het onderzoek staat haaks op de vrij algemeen
aanvaarde gedachte dat tweeverdieners een grote voorkeur aan de dag leggen voor
de stedelijke woningmarkt. In deze gedachtengang is de nabijheid van de stedelijke
arbeidsmarkt en van voorzieningen een voorwaarde voor de combinatie van huishoudelijke taken en het werken buitenshuis. Blijkbaar geldt voor veel tweeverdieners onder de suburbanisanten dat de voorkeur voor een koopwoning in het suburbane woonmilieu het nog steeds wint van de afstand tot de stedelijke werkplek.
Wel is het opvallend dat onder de gesuburbaniseerde vrouwelijke tweeverdieners
een veel hoger percentage werk heeft in Eindhoven of Tilburg en dat veel gesuburbaniseerde mannelijke tweeverdieners in de Kempen werken. Vrouwen betalen
dus in het algemeen de tol, in de vorm van een langere woon-werkafstand, voor de
voorkeur voor een woning in het suburbane gebied.
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Overigens spelen overwegingen met betrekking tot de reistijd naar de stad wel een
steeds belangrijkere rol bij de afweging om al dan niet naar het suburbane gebied
te verhuizen. Ongeveer een kwart van de suburbanisatie-geneigden heeft in de
laagtijperiode mede vanwege de reiskosten of de reistijd naar de stad afgezien van
de voorgenomen verhuizing naar het suburbane gebied.
In een periode van mindere inkomensgroei wordt de voorkeur voor de verkorting
van de woon-werkafstand groter, maar het is moeilijk aan te geven hoe conjunctureel of structureel dit gegeven is. In ieder geval hebben verhuismotieven in de sfeer
van de woon-werkafstand in toenemende mate een selecterende invloed op suburbanisanten enerzijds en suburbanisatie-geneigden anderzijds. Steeds meer suburbanisanten verhuizen naar het suburbane gebied om dichter bij het werk te
kunnen wonen, terwijl suburbanisatie-geneigden om dezelfde reden in de stadsregio
blijven wonen. Een gunstige werkgelegenheidsontwikkeling in de steden kan in de
toekomst een remmende invloed hebben op de omvang van suburbanisatie. Echter
in de meeste stadsgewesten wordt het spreidingspatroon van de werkgelegenheid
nog steeds gedomineerd door deconcentratie. Deze suburbanisatie van de werkgelegenheid heeft, onder veronderstelling van een blijvende of toenemende wens
tot een verkorting van de woon-werkafstand, een voortgaande suburbanisatie van
het wonen tot gevolg. In verband met de stijging van de reiskosten en de verbeterde concurrentiepositie van de stedelijke koopwoningen, is niettemin te
verwachten dat een deel van de relatief goed betaalde werknemers in de in steden
geconcentreerde dienstensector blijvend kiezen voor een woning in de stad. Deze
woningen moeten dan wel in voldoende mate in de steden beschikbaar zijn.
Een veel gehoorde verklaring voor de groei van residentiële suburbanisatie is dat
stedelijke huishoudens door het ontbreken van geschikte woningen in de stad min
of meer gedwongen zijn naar het suburbane gebied te verhuizen. De concentratie
van woningbouw in en aan de rand van de steden zouden de kansen op de beschikbaarheid van woningen hebben doen keren en zodoende een bijdrage hebben geleverd aan de vermindering van de suburbanisatie. In het begin van de jaren tachtig
vond de woningbouw veel meer geconcentreerd in steden plaats, terwijl tegelijkertijd het aandeel van de vrije sector woningen toenam. Zo werden bijvoorbeeld in
de hoogtijperiode van de suburbanisatie in Eindhoven en Tilburg twee keer zoveel
huurwoningen als koopwoningen gebouwd, en hielden in de laagtijperiode de aantallen elkaar in evenwicht.
Het aantal suburbanisanten dat alleen omwille van de beschikbaarheid van de
woning naar het suburbane is verhuisd, wordt inderdaad kleiner. Tegelijkertijd
hebben minder suburbanisanten in de stad naar een woning gezocht. Steeds minder
suburbanisanten zijn naar het suburbane gebied vertrokken vanwege het niet aanwezig of beschikbaar zijn van geschikte woning in de stad. In zoverre is het dus
juist dat de groei van de woningproductie in steden een remmende invloed heeft
gehad op de omvang van de suburbanisatie.
Voor de suburbanisatie-geneigden is onderzocht in hoeverre de verminderde beschikbaarheid van woningen in suburbane gebieden een reden is geweest om daar
niet naar toe te verhuizen. Een deel van de suburbanisatie-geneigden (40%) heeft
weliswaar een uitgesproken voorkeur voor het suburbane woongebied, maar heeft
bij het zoeken naar een woning niet concreet een suburbane woning moeten afwegen tegen de bestaande of andere woning in de stad. Voor de overige 60% van
de suburbanisatie-geneigden geldt dat slechts een klein deel vanwege het niet
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beschikbaar zijn van een woning in het suburbane gebied heeft afgezien van de verhuizing naar het suburbane gebied. Als er al sprake is van een (nood)gedwongen
verhuizing binnen het stedelijke gebied dan wel (nood)gedwongen blijven wonen
in de bestaande woning in de stad, dan is dat wederom meestal gebaseerd op het
prijsverschil tussen woningen in de stad en het suburbane gebied.
Naast de wens tot verkorting van de reisafstand tussen woning en werk of voorzieningen, de woningbouw in en aan de rand van de steden en het groter aantal
beschikbare bestaande woningen in steden, zijn er nog andere meer structurele
oorzaken van de vermindering van de omvang van de residentiële suburbanisatie.
Dit is de veranderde bevolkingssamenstelling in de steden en de eventuele gevolgen
hiervan voor de woonvoorkeuren van de stedelijke bevolking in totaliteit.
Met betrekking tot de veranderde bevolkingssamenstelling in de steden kan worden
gewezen op de opkomst van zogeheten nieuwe huishoudens (vooral één- en tweepersoonshuishoudens en éénoudergezinnen) en de veranderingen in leeftijdsopbouw
(ontgroening en vergrijzing). Uit berekeningen in het kader van dit onderzoek is
gebleken dat ruim 10% van de verminderde trek uit Eindhoven en Tilburg naar de
suburbane gebieden kan worden toegeschreven aan de toename van het aantal
ongehuwden in de leeftijdsklassen jonger dan 40 jaar en aan de toename van het
aantal tweepersoonshuishoudens zonder kinderen.
Dit wil overigens niet zeggen dat kleinere huishoudens niet aan suburbanisatie
doen. In de hoogtijperiode van de suburbanisatie bestaat ruim de helft van de
suburbanisanten uit gezinnen met kinderen, maar in de laagtijperiode van de
suburbanisatie is deze oververtegenwoordiging verdwenen. Ook onder suburbanisanten neemt het aandeel jonge tweepersoonshuishoudens toe. Het betreft voornamelijk getrouwde echtparen zonder kinderen. In de hoogtijperiode is men vaak
naar het suburbane gebied verhuisd na het krijgen van kinderen, terwijl men in de
laagtijperiode vaker verhuist voordat er kinderen worden geboren. Natuurlijk houdt
deze verschuiving ook verband met de algemene trend van een dalende vruchtbaarheid en het latere tijdstip waarop men een kind krijgt, terwijl men eerder
(bijvoorbeeld door het tweeverdienerschap) toe is aan het kopen van een woning.
De verschuiving in huishoudenssamenstelling van de suburbanisanten vindt dus
plaats binnen de categorie van gehuwde personen. Vooral de groei van het aantal
eenpersoonshuishoudens leidt er toe dat het potentieel aan suburbanisanten in de
steden is verminderd. Zij lijken in overwegende mate de voorkeur te geven aan een
kwalitatief goede woning in de stad.
De vergrijzing in de steden heeft vooral indirect invloed op de vermindering van
de trek uit de steden. Door de vergrijzing komen relatief meer bestaande woningen
vrij in de steden, dat wil zeggen na het overlijden van mensen of na vertrek naar
een verzorgingstehuis. Een toename van de doorstroming onder ouderen lijkt voorshands een hypothetische mogelijkheid. In de komende jaren, wanneer in veel
suburbane gebieden de bevolking vergrijst, moet niet worden verwacht dat de beschikbaarheid van bestaande woningen sterk zal stijgen.
Ook de ontgroening van de stedelijke bevolking heeft invloed op de omvang van
de suburbanisatie. Het aantal kinderen per huishouden dat naar het suburbane
gebied verhuist wordt minder, en daardoor ook de totale omvang van de suburbanisatie. Zo is tussen de hoogtijperiode en de laagtijperiode van de suburbanisatie
het aantal gesuburbaniseerde huishoudens in Midden-Brabant gehalveerd, terwijl
het aantal gesuburbaniseerde personen met 60% is verminderd.
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De hernieuwde bevolkingsgroei in steden moet niet klakkeloos worden toegeschreven aan een verhoogde aantrekkingskracht van het stedelijk woonmilieu voor
bepaalde (nieuwe) huishoudens. Het is voorbarig om te spreken van een 'terug
naar de stad-beweging'. Het gaat er immers om dat mensen vaker in steden blijven
wonen. Dat de vestiging in steden de laatste jaren ook toeneemt, heeft vooral
externe oorzaken. Dit is het duidelijkst bij de komst van buitenlanders, maar het
geldt ook voor de toename van de binnenlandse vestiging in de steden. Ten gevolge
van de selectiviteit van de massale suburbanisatie in de jaren zestig en beginjaren
zeventig herbergen de suburbane gebieden veel meer jongeren dan twintig of dertig
jaar geleden. In verband met de stedelijke standplaats van onderwijsinstellingen
voor hoger onderwijs en van andere sociaal-culturele voorzieningen, alsmede
vanwege de mogelijk betere arbeidsmogelijkheden in de steden, oriënteren deze
jongeren zich bij hun lokatiekeuze op de steden. Daarbij onderscheiden zij zich qua
verhuisoriëntatie nauwelijks van voorgaande generaties. Wel is de omvang van deze
mobiele groepen toegenomen.
Ten tweede gaat het ook bij de vermindering van het vertrek uit de steden maar
ten dele om de toegenomen aantrekkelijkheid van het stedelijke woonmilieu.
Woonvoorkeuren worden gekenmerkt door een grote stabiliteit en de voorkeur
voor het suburbane woonmilieu lijkt bij brede lagen van de bevolking onverminderd
van kracht te zijn. De aard van de woonvoorkeuren voor het suburbane gebied is
in de loop van de tijd niet wezenlijk veranderd. Ook heeft er bij de meeste
suburbanisatie-geneigden geen bijstelling plaatsgevonden van de voor- en nadelen
van het wonen in het suburbane gebied of in de stad. Is dit wel het geval dan is
men zelfs vaak negatiever gaan oordelen over het wonen in steden.
Dat er onverminderd onder stedelingen de wens bestaat om in het suburbane
gebied te gaan wonen, blijkt ook uit berekeningen dat aan het eind van de jaren
zeventig het aantal stedelingen, dat overweegt om naar het suburbane gebied te
verhuizen, groter is dan op grond van de vermindering van de feitelijke suburbanisatie kan worden aangenomen. Hierbij geldt dat slechts een klein deel van de
bevolking in de steden overweegt om naar het suburbane gebied te verhuizen. Uit
een uitgebreide telefonische enquête is gebleken dat het in Eindhoven en Tilburg
tussen 1972 en 1982 gaat om ongeveer 8,5% van de stedelijke bevolking, waarbij
het aantal feitelijke suburbanisanten (5% van de stedelijke bevolking) duidelijk
groter is dan het aantal suburbanisatie-geneigden (3,5 % van de stedelijke
bevolking).
Een andere relativerende opmerking is dat de voorkeur voor het 'wonen in het suburbane gebied' voor de meeste respondenten van latente betekenis is. Slechts een
klein deel van de respondenten wil op grond van typische suburbane woonmilieukenmerken (rust, natuur, recreatiemogelijkheden e.d.) verhuizen; de meeste respondenten zijn op zoek naar een geschikte woning. De beschikbaarheid en de prijs van
de woning zijn belangrijker dan de voor- of nadelen van de woonomgeving. Zo is
menig respondent, die binnen de stad of naar de rand van de stad is verhuisd, van
mening dat hij in een suburbane woonomgeving is terechtgekomen.
Omdat veel suburbanisanten al voor 1972 zijn verhuisd, is tijdens de onderzoeksperiode de markt voor de suburbanisatie voor een deel afgeroomd. Het antwoord op
de vraag of daardoor de omvang van de suburbanisatie geringer is geworden, is
afhankelijk van de mate waarin de groep stadsbewoners met een voorkeur voor een
woning in het suburbane gebied is aangevuld met nieuwe, deels jongere bevolkings235

groepen. Het onderhavige onderzoek geeft hierin onvoldoende inzicht. Zo zijn
starters in Eindhoven en Tilburg ten gevolge van de selectieprocedures in dit
onderzoek enigszins onderbelicht. Omdat het aandeel van starters onder verhuisden
in Nederland tijdens de onderzoeksperiode is toegenomen, maar het aandeel van
starters onder suburbanisanten geringer wordt (van 25% in de hoogtijperiode van
de suburbanisatie naar 22% in de laagtijperiode), mag worden verwacht dat stedelijke starters steeds vaker binnen steden een woning betrekken.
In plaats van te spreken over een veranderde waardering van het stedelijke woonmilieu is het beter te wijzen op een bijstellen van het woonaspiratiebeeld van
huishoudens, dat wil zeggen met in begrip van overwegingen ten aanzien van de
beschikbaarheid en de prijs/kwaliteit verhouding van de woningen. Zo bezien wordt
de vermindering van de omvang en de spreiding van de residentiële suburbanisatie
veroorzaakt door de geringere beschikbaarheid van de gewenste woningen in het
suburbane gebied. Gedwongen door een minder gunstig inkomensperspectief stellen
huishoudens hun woonaspiraties bij in de richting van woningen met een minder
hoge plaats in de woninghiërarchie. Het effectieve woningaanbod in de steden,
vooral in de huursector, komt meer in beeld en de kans neemt toe dat huishoudens
binnen de steden verhuizen. Een ander deel van de suburbanisatie-geneigden
(doorstromers met een relatief gunstige stedelijke woonsituatie) reageert op de
veranderde woningmarktomstandigheden door van een voorgenomen verhuizing af
te zien. Een derde groep onder de suburbanisatie-geneigden (met een overwegend
hoog inkomen) opereert onverminderd op de duurdere delen van de koopwoningenmarkt. Zij zijn in staat om een dergelijke woning in de stad te betrekken. Voor
wie een dergelijke woning aan de rand van de stad betrekt (in een zogeheten
overige stadsregionale gemeenten) heeft bovendien sterk het idee feitelijk in een
gewenste suburbane woonomgeving te wonen.
Ook suburbanisanten hebben hun aspiratiebeeld bijgesteld aan de gewijzigde omstandigheden op de stadsgewestelijke woningmarkt. Suburbanisanten hebben in de
laagtijperiode meer naar huurwoningen gezocht. De ontwikkelingen op de koopwoningenmarkt houden voor suburbanisanten niet alleen in dat de voorkeur voor
koopwoningen minder wordt, maar ook dat de mogelijkheden om een koopwoning
te betrekken verslechteren. Mensen uit lage inkomensgroepen en starters met een
voorkeur voor een (goedkope) koopwoning hebben in het algemeen, en zeker in
de laagtijperiode, weinig te zoeken op de suburbane koopwoningenmarkt.
Dat huishoudens toch naar het suburbane gebied verhuizen, heeft in toenemende
mate te maken met het feit dat zij in het verleden (vooral in hun jeugd) al in het
suburbane gebied hebben gewoond (retourmigratie naar het suburbane gebied) of
dat de partner reeds in het suburbane gebied woont (vooral onder het geringe
aantal starters) of dat zij in het suburbane gebied werken.
De suburbanisatie van het wonen is door deze ontwikkelingen steeds minder louter
het resultaat van een aanpassingsgedrag van huishoudens op de stadsgewestelijke
woningmarkt. Naast woonfactoren spelen de lokatie van vroegere woonplaatsen en
van huidige werkplaatsen een steeds belangrijkere rol. Deze factoren kunnen maar
ten dele door het overheidsbeleid worden beïnvloed.
In het recente verleden kreeg het anti-suburbanisatiebeleid onder meer gestalte
door een stadsgewestelijk woningbouwbeleid. De vermindering van de woningbouw
in suburbane gebieden en de concentratie van de woningbouw in geselecteerde
groeigemeenten hebben pas in de loop van de jaren zeventig geresulteerd in een
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verminderde spreiding van de bevolking. Het meer recente bouwen van woningen
in steden (het compacte stad-beleid) heeft daarnaast ten dele effect op de
vermindering van omvang van de suburbanisatie. De mogelijkheden voor beleid
liggen vooral bij het beheer van de bestaande woningvoorraad in de steden.
Op gemeentelijk niveau is verder het restrictieve vestigingsbeleid in het suburbane
gebied van belang, dat wil zeggen het beleid dat gericht is op het reguleren van de
vestiging van buiten door middel van allerlei vestingingsregels. Uit het onderzoek
is gebleken dat suburbanisanten vaker met deze gemeentelijke voorwaarden zijn
geconfronteerd. Dit wijst in eerste instantie op een toenemende effectiviteit van het
gevoerde woonruimtebeleid, maar daar staat tegenover dat een groter deel van
de suburbanisanten beter in staat aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Doordat
steeds meer suburbanisanten ook in het suburbane gebied werkt of naar de
vroegere woonplaats terug verhuist, kunnen meer suburbanisanten aan de eis van
economische of sociale binding aan de suburbane plaats voldoen. Suburbanisatiegeneigden, die worden geconfronteerd met vestigingsvoorwaarden van gemeenten
in het suburbane gebied, geven nauwelijks te kennen dat deze voorwaarden een rol
hebben gespeeld bij de beslissing om niet naar het suburbane gebied te verhuizen.
De effectiviteit van het vestigingsbeleid lijkt daarmee klein en zal ook in de
toekomst klein blijven. Een beleidsmatige beïnvloeding van de omvang en spreiding
van de residentiële suburbanisatie vereist niettemin ook in de toekomst een
afgewogen stadsgewestelijk woningbouw- en volkshuisvestingsbeleid.
Bovenstaande conclusies berusten hoofdzakelijk op de analyses van de ontwikkelingen in het onderzoeksgebied Midden-Brabant. Het zal duidelijk zijn dat regionale
omstandigheden mede de uitkomsten van dit onderzoek hebben bepaald. Het lijkt
zinvol om een vergelijking te maken met de ontwikkelingen rond de grote steden
in de Randstad. Ondanks het feit dat ook deze grote steden een herstel van
bevolkingsgroei laten zien (zie hoofdstuk 1) en dat ook de binnenlandse migratie
in deze steden gekenmerkt wordt door een sterk verminderde uitstroom (Jobse,
Kruythoff en Musterd, 1990) gaat de vergelijking tussen de situatie in MiddenBrabant en de Randstad op verschillende punten mank.
De stedelijkheidsgraad van Tilburg en Eindhoven is geringer dan van de vier grote
steden in de Randstad en ook de verstedelijkingsdruk in de Randstad is veel hoger.
Ook bestaan er verschillen in de aard van de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Onder invloed van een grootscheeps proces van stedelijke vernieuwing
bouwen de vier grote steden aan een versterking van hun internationale positie.
Hierdoor ontstaan in toenemende mate capaciteitsproblemen in de grote steden.
Er zijn onvoldoende ruimtelijke mogelijkheden in deze steden om genoeg plaats
te bieden aan alle voor het nieuwe stedelijke elan noodzakelijk functies. In plaats
van ruimtelijke concentratie in de grote steden ligt een voortgaande spreiding van
werkgelegenheid en woningbouw meer voor de hand. Priemus (1991) noemt drie
factoren waardoor de komende jaren spreidingsimpulsen in de Randstad de overhand zullen krijgen. Ten eerste zal de toenemende congestie op de verkeersinfrastructuur in de Randstad de uitschuiving van werk- en woonfunctie naar de
intermediaire zone stimuleren. Ten tweede zal het steeds moeilijker worden om in
stadsgewestelijk verband woningbouwafspraken te maken tussen de centrale steden
en de omliggende kleinere gemeenten. In verband met de decentralisatie van het
woningbouw- en volkshuisvestingsbeleid zijn kleinere gemeenten beter in staat om
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weerstand te bieden aan het verlangen van de grote steden om omvangrijke
woningbouwtaken op zich te nemen. De toch al grote druk op de lokale woningmarkt zal daardoor in de grote steden sterk toenemen. Grote steden hebben door
hun ruimtenood onvoldoende gelegenheid om genoeg woningen voor de lokale
woningbehoefte te bouwen. Als derde factor noemt Priemus dat grote steden ten
aanzien van de nieuwbouwmarkt in een steeds ongunstigere concurrentiepositie
zullen komen te staan met de omringende gemeenten, omdat het aandeel vrije
sector woningen (voornamelijk eengezinswoningen met tuin) een steeds dominanter
aandeel zal krijgen in de nieuwbouwprogramma's.
Het onderzoek van Scholten (1988) toont aan dat zich in de Randstad in vergelijking tot de andere regio's in Nederland een veel grotere schaarste voordoet op
bijna alle segmenten van de woningmarkt. Dit leidt in de Randstad tot veel scherpere concurrentie tussen de groepen vragers op de woningmarkt dan in bijvoorbeeld Midden-Brabant. De mogelijkheden voor suburbanisatie-geneigden in
Midden-Brabant om een gewenste woning in Eindhoven, Tilburg of in een andere
stadsregionale gemeente te betrekken kunnen daardoor gunstiger zijn dan in de
Randstad. Door de grote druk op de woningmarkt in de Randstad en de beperkte
ruimtelijke mogelijkheden om binnen de grenzen van de grote steden aan de
stijgende woningbehoefte tegemoet te komen, is het 'gevaar' van een hernieuwde
toename van de suburbanisatie in de Randstad veel groter dan in Midden-Brabant.
In Midden-Brabant bestaan daarom veel betere mogelijkheden om via een woningbouwbeleid dat is afgestemd op de stadsregionale woningbehoefte, de omvang van
de suburbanisatie op een in het kader van een compacte-stad filosofie gebaseerd
ruimtelijke ordeningsbeleid aanvaardbaar laag peil te houden. Daarbij geldt dat
de kansen op succes van een beleid, dat gericht is op woningbouw in of aan de
rand van steden, veel groter is dan twintig jaar geleden. Een dergelijke beleidsdoelstelling sluit immers binnen de woningmarktcontext van Midden-Brabant goed
aan op de wensen en de mogelijkheden van suburbanisatie-geneigden op de stadsgewestelijke woningmarkt.
De meeste in deze studie gepresenteerde analyses hebben betrekking op veranderingen van de residentiële suburbanisatie aan het begin van de jaren tachtig.
Inmiddels zijn we tien jaar verder. Veel is er in die tien jaar al weer veranderd,
maar de omvang van de suburbanisatie is ook in de economisch gunstige periode
van na 1983 gering gebleven, zeker in vergelijking tot de jaren zestig en zeventig.
Uit figuur 10.1 blijkt dat de binnenlandse migratie tussen steden en plattelandsgemeenten in de jaren tachtig een opvallende stabiliteit vertoont.
Aan de vermindering van de omvang en spreiding van de suburbanisatie in Nederland liggen vooral structurele oorzaken ten grondslag. De belangrijkste oorzaken
aan de vraagzijde zijn de veranderingen in huishoudenssamenstelling van de stedelijke bevolking, de geringe inkomensgroei van huishoudens, de hoge vervoerskosten en de toegenomen wens aan verkorting van de woon-werkafstand. Aan de aanbodzijde van de woningmarkt spelen vooral de ruimere mogelijkheden om in of aan
de rand van de steden een geschikte woning te kunnen betrekken.
Voor suburbane gemeenten betekenen deze ontwikkelingen dat zij een meer zelfstandige positie hebben gekregen binnen een poly-centrisch regionaal nederzettingssysteem. De beleidsmatige afstemming van wonen en werken in dit systeem is
gebaat met een categoriaal lokatiebeleid ten aanzien van woon- en werkgebieden.
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grote steden
totale uitstroom

713 826

kleine steden
totale uitstroom 747 537

1980-1984

verstedelijkt platteland
totale uitstroom
1 005 119

grote steden
totale uitstroom

699 723

platteland
fofa/e uitstroom
295 240

kleine steden
totale uitstroom 798 068

1985-1989

verstedelijkt platteland
totale uitstroom
1 111 789

platteland
fofa/e uitstroom
325 384

Figuur 10.1 Binnenlandse migratie naar CBS-urbanisatiegraad, 1980-1984 en 1985-1989
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SUMMARY
Since the 1950s, the pattern of urbanization in the Netherlands is characterized by,
among others, a wide spatial spread of the population. In recent years, this
dispersion of the population has decreased. Many cities in the Netherlands even
demonstrate a growth in population again. A declining number of people leave the
city to move to more or less rural, suburban areas. In the biggest cities, the recent
population growth can, additionally and primarily be explained by the large inflow
of immigrants. The distribution of the population is mainly influenced by the
pattern of internal migration. A striking phenomenon is the decreasing average
distance of residential mobility. The increase of intra-municipal residential mobility
shows this clearest of all. Those who do leave the city, more often take up residence in the immediate vicinity of the city (especially compared to twenty years ago).
Many of them end up in the so called 'growth centers'. Therefore, 'real' rural,
suburban municipalities are less and less confronted with the settlement of citydwellers. Nowadays, many of these municipalities even have a net outflow of
people.
In this study we tried to find the causes for the changes in residential suburbanization in the Netherlands. The central issue is the residential mobility behaviour of
households on the urban housingmarket, or more specifically of the households
which have moved from the city to suburban areas (the so-called 'suburbanites')
and the households which considered doing so in the seventies but finally decided
not to (the so-called 'suburbanization-inclined' households). A part of those
households remained in their dwelling in the city, an other part has moved within
the city and yet an other part has moved to a municipality in the city's immediate
vicinity.
This study consists of five parts. In the first part we presented the problem
definition of the study (chapter 1). Further, in chapter 2 we elaborated the relation
between urbanization and the distribution of the population in a more conceptual
sense.
The second part of this study contains a description of the changes in the
distribution of the population in the Netherlands in the period 1970-1985. In order
to make an analysis we made a regional division of the Netherlands in chapter 3.
Chapter 4 contains a detailed analysis of the characteristic changes in the
distribution of the population and internal migration.
The third part of the study is more theoretical. We intend to explain the changes
of the residential suburbanization process by means of social and spatial factors.
In doing so we tried to relate to the so-called theories of human agency, which are
a combination of social theories and time-space theories. These theories should be
regarded as a heuristic framework for study rather than clear-cut prescriptions in
a methodological sense. In order to establish an empirical interpretation of this
study, we have taken a pragmatic approach which links up with the behaviouristic
research tradition.
In the fourth part of this study an account is given of the empirical research that
was done as a case study in Central-Brabant. It deals with the urban housing
market area of Eindhoven (190,000 inhabitants) and Tilburg (150,000 inhabitants).
Emphasis is laid on a comparison in time, viz. a comparison between the high-tide
period of suburbanization (1972-1976) and the low-tide period (1979-1982).
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The central question of this study is whether the changes in distribution of the
population indicate a break in the trend of the process of urbanization in the
Netherlands, that is to say a transition from suburbanization to re-urbanization. On
the basis of conceptual as well as empirical arguments the answer to this question
is as yet negative.
Terms like suburbanization and re-urbanization are often only used in a descriptive
sense. Suburbanization then stands for a continuing dispersion of the population,
whereas re-urbanization stands for a renewed concentration of the population in
urban areas. Considering the relatively modest, renewed population growth in the
urban areas, the term 're-urbanization' (yet) hardly applies to the Netherlands. In
the literature on this subject, a transitional phase is mentioned as well, namely the
phase of desurbanization. In this phase the population of the urban conurbations
and the remaining urban areas (the so-called 'peri-urban areas') experiences a
comparative and even absolute decrease. This phenomenon hardly occurred in the
Netherlands. In the larger part of the Dutch urban conurbations the population
indeed decreases in the first half of the seventies. Yet, a major part of this
decrease, benefits the population growth of the neighbouring peri-urban areas.
When the decline of population of the urban conurbations decreases through the
seventies, the population growth of the peri-urban areas diminishes as well. The
population growth in the urban conurbations and the corresponding peri-urban
areas can be compared with the system of the communicating vessels. The
population growth of the peri-urban areas, therefore, always surpasses the
population growth of extra-urban areas outside of the urban boundaries.
Nevertheless, the population growth in the urban areas (urban conurbations and
peri-urban areas together) has been below the level of population growth in the
extra-urban areas for a long time. This indicates the previously mentioned
déconcentration of the population in the Netherlands. This situation comes to an
end in the middle of the 1980s when the rate of population growth in the extraurban areas becomes lower than the total rate in the urban areas. The term
'Counterurbanization' then, does not apply to the Netherlands anymore.
Terms like desurbanization and counterurbanization have above only been used in
a descriptive sense. In chapter 2, we contended that, at least in the Netherlands,
there are conceptual objections attached to these terms. The fact that many people
leave the urban conurbations does not mean that the urban society in the
Netherlands is being dismantled. The Netherlands are just too small for that. The
changed spread of the population rather implies an increase in urbanization, in the
sense that areas which used to be more of less rural are incorporated in extended
conurbations. Dispersion of the population leads to extensive urbanization rather
than to desurbanization or counterurbanization. Therefore, on conceptual grounds,
it is hardly possible to speak of a transition from suburbanization to desurbanization, let alone of a transition to re-urbanization. We prefer speaking of a decrease
of scale and distribution of suburbanization in stead of of a break in the trend of
the process of urbanization.
The increase of suburbanization in the Netherlands in the 1960s and the early
1970s clearly shows signs of that time: the growth of prosperity, the increase in
private car use, the appearance in the housing market of the postwar baby-boom
generation, the shortage of the housing stock in the urban areas and the many
newly built dwellings outside of the urban areas. Also the decrease in suburbaniza241

tion has to be placed in a social and demographic context, viz. that of the second
half of the 1970s and the 1980s. There are several causes for the decrease in
suburbanization in the Netherlands. Some of these causes have a cyclical
background and are therefore clearly products of their time. Other causes are of
a more structural nature and, in the future, they might cause a further low level of
suburbanization.
Among the cyclical causes there are primarily the effects of the economical
recession on the residential mobility behaviour of households. We did not so much
look at the relation between mobility and the increase of employment or
unemployment but we mainly studied the influence of the economic recession on
the decreasing suburbanization by looking at the demand in the housing market.
We assume that the migration from urban areas to suburban areas are mainly
caused by housing conditions. It involves the relation between the less favourable
(development of) incomes and the decision whether or not to move to suburban
areas. This phenomenon occurs mainly on the owner-occupied housing market. In
the late seventies, the risks of buying a dwelling increase, which generally leads to
postponement or reconsideration of the decision to buy. Besides the reduced
growth of income also the sharply rising prices of owner-occupied houses, the high
interest rates and the disinflation play a part. Especially those people who want to
move up the housing ladder and who are looking for a suitable owner-occupied
house easily change their mind about their intended move. In the low-tide period
of suburbanization, therefore, more suburbanization-inclined, high-income
households remain in their urban dwelling and abandon their intention to move to
suburban areas. Due to the traditional overrepresentation of this group of people
wanting to move up the housing ladder among the suburbanization-inclined
households, (suburbanization is usually an outward move up with an upward
nature) the urbanization has decreased in the second half of the seventies.
Anyway, more suburbanization-inclined households opt for a well equipped owneroccupied house in the city or in municipalities on the outskirts of the cities.
Financial considerations in particular play an important part in this. The average
rise in living expenses one is confronted with when moving to another dwelling,
increases considerably in the period of this research. The difference in average
living expenses between an owner-occupied house in suburban and urban areas is
a lot smaller in the low-tide period of suburbanization than in the high-tide period.
The average percentage of dwellings purchased by suburbanization-inclined
households in Eindhoven or Tilburg is in the low-tide period even below the
average purchase percentage of the actual suburbanites, whereas it is just the other
way around in the high-tide period of suburbanization. The pressure on the
suburban housing market in the previous period caused probably the average price
of dwellings in the suburban areas to rise sharper than it did in the urban areas.
At any rate, one-third of the suburbanization-inclined households has stated that
the dwellings in the suburban areas are too expensive in the low-tide period.
Furthermore, also the average rent of the occupied dwellings in Eindhoven and
Tilburg is lower than the average rent of the available rental dwellings in the
suburban areas in the low-tide period. This is important as, due to the
developments on the owner-occupied housing market, a general reorientation is
taking place towards the rental sector. The urban housing market benefits from this
reorientation as well.
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The average quality of the owner-occupied houses in the suburban areas falls
behind with the sharply risen prices, as a result of which the relation between the
price and the quality of the available dwellings in the suburban areas becomes less
and less favourable in the period of this research project. The relation between
price and quality of the available dwellings in and in the vicinity of the urban areas,
however, is undergoing a comparatively more favourable development. Urban
dwellings in the more expensive segment have relatively more to offer with respect
to quality, and apparently more of them become available in the course of the
seventies. This type of dwelling becomes an increasingly important competition to
the dwellings in the suburban areas. Households which, on the basis of their socioeconomic position, can afford to move to a more expensive dwelling will for
financial reasons decide to remain in the city. For this reason the moving up of
groups with higher incomes will, in the low-tide period, focus more and more on
dwellings in the urban areas in stead of on dwellings in the suburban areas.
The significance of the price-making process of dwellings on the various spatial
segments of the market, in order to explain the decrease of suburbanization is
emphasized by the fact that for suburbanites, in the low-tide period, the price of
dwellings in the suburban areas is hardly a reason to move to suburban areas. At
the same time, suburbanites mention the price of the dwellings in Eindhoven and
Tilburg less and less as a reason not to move within the city. Consequently,
suburbanites move increasingly less often to suburban areas because of the
relatively favourable price of the dwellings, or: the high prices of the dwellings in
the city force increasingly less suburbanites to move to a suburban area.
So, those who do move to a suburban area are confronted with relatively high
prices for dwellings. An increasing number of suburbanites raise their net monthly
income by becoming dual-headed households. When there is only a modest real
growth of income, becoming a dual-headed household is a frequently used strategy
to compensate for the loss of income. In this way, it is possible for them to move
to an owner-occupied dwelling in the suburban area after all. This outcome of this
study is rather in conflict with the quite generally acknowledged thought that dualheaded households prefer to live in an urban area. In this line of thought, the
proximity of the urban labour market and urban facilities is a condition to combine
domestic tasks with a job outside the house. Apparently, for many dual-headed
households among the suburbanites, a preference for a owner-occupied house in
a suburban area is still more important than the commuting distance. Nevertheless,
it is striking that a much higher percentage of the female partners of a dual-headed
household in the suburban area works in Eindhoven or Tilburg and that many male
partners of a dual-headed household in the suburban area work in the "Kempen".
Generally, it can be said that it is the women who pay toll, in the form of a longer
commuting distance, so they can live in a suburban area.
Considerations with regard to travelling time, though, do play an increasingly
important role in deciding whether or not to move to the suburban area. In the
low-tide periods, about a quarter of the suburbanization-inclined households
abandoned their intention move to the suburban area partly because of the
travelling expenses and the travelling time.
In a period of decreasing growth of income, the preference for a reduced
commuting distance becomes stronger but it is difficult to indicate whether this is
cyclical or structural. At any rate, motives for moving like the commuting distance
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have an increasingly selecting influence on suburbanites on the one hand, and
suburbanization-inclined households on the other hand. More and more
suburbanites move to the suburban area in order to live closer to their work,
whereas suburbanization-inclined households remain in the urban area for the same
reason. Partly because of the travelling expenses and in spite of the recovery of the
housing market after 1983, the scale of suburbanization increased only in driblets.
A favourable development of employment therefore, can, in the future, have a
restraining influence on the scale of urbanization. However, in most urban areas
there is still a déconcentration of employment. When we assume that the wish to
reduce the commuting distance remains or increases, this déconcentration of
employment results in a proceeding suburbanization of residence. In connection
with the rise in travelling expenditures and the improved competitive position of
the urban owner-occupied houses it is nevertheless to be expected that a part of the
relatively well-paid employees in the service sector concentrated in the urban areas,
permanently opt for a dwelling in the city. Such dwellings, then, have to be
sufficiently available in the urban areas.
An often heard explanation for the growth of residential suburbanization is that
urban households are more or less forced to move to the suburban areas because
of the lack of suitable dwellings in the city. The concentration of house building in
and at the fringe of the urban areas would have extended the possibilities for
available dwellings, and in this way would have contributed to the decrease of
suburbanization. In the early 1980s, house building was far more concentrated in
the cities, whereas at the same time the percentage of dwellings in the free sector
increased. In the high-tide period of urbanization in Eindhoven and Tilburg for
example, twice as many rental dwellings were built than owner-occupied dwellings
and in the low-tide period the numbers balanced each other.
The number of suburbanites who move to suburban areas only because of the
availability of dwellings is indeed decreasing. At the same time, less suburbanites
preferred a dwelling in the city. In short, increasingly less suburbanites have moved
to suburban areas because of the lack of suitable dwellings. So far, it is correct to
assume that the increase of housing production in urban areas has a restraining
influence on the scale of suburbanization.
With respect to the suburbanization-inclined households, we have investigated to
what extent the reduced availability of dwellings in suburban areas has been a
reason for not moving there. Part of the suburbanization-inclined households (40%)
did indeed express a strong preference for the suburban residential area, but they
did not really have to weigh a suburban dwelling against an existing or other
dwelling in the city. Of the remaining 60% of the suburbanization-inclined
households only a small part decided not to move to a suburban area because of
the unavailability of a dwelling in the suburban area. If a forced move within the
urban area or a forced stay in the existing dwelling in the city somehow occurs, it
is usually again based on the differences in price between dwellings in the urban
and suburban areas.
In addition to the wish to reduce the travelling distance between home and work
and to services, the house-building in and at the fringe of the cities, and the higher
number of available dwellings in urban areas, other more structural causes of the
decrease of residential suburbanization can be indicated. These causes are: the
changed composition of the population and the possible consequences for the
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housing preference of the urban population in its totality.
With respect to the changing composition of the population attention should be
paid to the emergence of the newly formed households (mainly single-person and
two-person households, and single-parent families) and the changing age
distribution (the proportional decrease of the young and the proportional increase
of the ageing population). Calculations done in the context of this study
demonstrated that over 10 percent of the decreasing migration from Eindhoven and
Tilburg to suburban areas can be subscribed to the increase of the number of
unmarried people in the most mobile age groups (people under 40) and to the
increase, among the urban population, of the number of two-person households
without children. This does not mean though, that small households do not
suburbanize. In the high-tide period of suburbanization, more than 50% of the
suburbanites consists of families with children, but in the low-tide period of
suburbanization family households are no longer overrepresented. Also among
suburbanites the percentage of young two-person households increases. It mainly
concerns married couples without children. In the high-tide period, people often
move to the suburban areas after the birth of their children, whereas people in
the low-tide period more often move before any children are born. Of course this
shift is connected with the general trend of decreasing fertility and the fact that
people have children at a later age whereas they reach the stage where they can
afford to buy a dwelling at an earlier age (for example, because both partners have
a job outside the house).
The shift in the composition of households of suburbanites, thus, occurs within the
category of married persons. The increase in the number of single-person
households in particular causes the decrease of potential suburbanites in the cities.
This group may very well hold a strong preference for a qualitively good dwelling
at a central location in the city.
Particularly, the increasing number of ageing people in the cities has an indirect
influence on the decreasing migration from the cities. Because of the proportional
increase of the ageing population, in the cities, relatively more existing dwellings
become available, at least after the occupants have died or left their dwelling to
live in a home for the elderly. An increase of elderly moving up on the housing
ladder still seems a hypothetical possibility. Therefore, an increase in available
dwellings in suburban areas cannot be expected in the coming years when in many
suburban areas the ageing population will increase proportionally.
The proportional decrease of the young population too has its influence on the
scale of suburbanization. The number of children per household that moves to a
suburban area decreases and, therefore, also the total scale of suburbanization.
Between the high-tide and the low-tide period, for example, the number of
suburbanized households in Central Brabant has halved, whereas the number of
suburbanized persons has decreased 60 percent.
However, we should be careful of unthinkingly subscribing the renewed population
growth in the urban areas to an increased attraction of the urban residential
environment for certain (new) households. It is, in the first place, at least
premature to speak of a 'back-to-city movement'. After all, it concerns people who
more and more remain in the city. The increasing number of people setteling in the
cities is mainly caused by external factors. The inflow of foreigners and the increase
of internal migration to the cities are a clear example of that. Due to the selectivity
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of the massive suburbanization in the sixties and the early seventies, the suburban
areas accomodate far more young people than twenty or thirty years ago. In
connection with the urban location of educational institutes for higher education,
and of other socio-cultural facilities, and also because of the possibly better job
prospects in the cities, these young people turn to the cities when choosing a place
to live. In doing so, they hardly differ from the previous generation; only the size
of these mobile groups has increased.
In the second place, the decreasing migration from the cities is only partly caused
by an increased attraction of the urban residential environment. Housing
preferences are characterized by considerable stability, and the preference to live
in a suburban residential environment seems to remain undiminished valid in large
sections of the population. The nature of the housing preference has not changed
substantially in the course of time. Most of the suburbanization-inclined households
have not adjusted their opinion on the pros and cons of living in a suburban or
urban area either. Those who did, predominantly adjusted their opinion in a
negative sense with respect to living in a city.
The fact that, among city-dwellers, the wish to live in a suburban area is still vivid
is proved by calculations. They show that, in the late seventies, the number of citydwellers that consider moving to a suburban area was higher than could be
assumed on the basis of the decrease of the actual suburbanization. We must keep
in mind however, that it is only a minor part of the urban population that considers
moving to a suburban area. An extensive telephone survey shows us that, in
Eindhoven and Tilburg, it involves about 8.5% of the urban population in the
period 1972 and 1982, of which the number of actual suburbanites (5% of the
urban population) is clearly higher than the number of suburbanization-inclined
households (3.5% of the urban population). An other remark that has to be made
to put things in perspective is that for most of the respondents the preference to
'live in a suburban area' has only a latent meaning. Only a minor part of the
respondents wishes to move because of the environmental characteristics of a
suburb (piece and quiet, nature, facilities for recreation); most respondents are
looking for a suitable dwelling. The availability and the price of the dwelling are
more important than the pros and cons of the residential environment. Many
respondents who have moved within or to the fringe of the city, for example, are
of the opinion that they are living in a suburban residential environment.
As many suburbanites had already moved before 1972, the suburbanization market
was partly skimmed during the period of this research.
The answer to the question whether this caused the suburbanization to decrease,
depends on to what extent the group of city-dwellers preferring a dwelling in a
suburban area is filled up by new, partly younger, population groups. This study
does not provide sufficient insight into this matter. Due to the selection procedures
of this study, starters in Einhoven and Tilburg, for example, are, paid little
attention to. It is to be expected that urban starters will more often move to a
dwelling within an urban area, as, during the period of research, the percentage of
starters among the people in the Netherlands who had moved, increased while the
percentage of starters among the suburbanites decreased (from 25% in the hightide period of suburbanization to 22% in the low-tide period).
In stead of speaking of a changed appreciation of the urban residential
environment, it is better to point out the adjusted housing aspiration of households,
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that is to say, including considerations with respect to availability and the relation
between price and quality of the dwellings. If we look at it this way, the decrease
in scale and distribution of the suburbanization is caused by the more limited
availability of the desired dwellings in the suburban areas. Forced by a less
favourable income perspective households adjust their housing aspirations to
dwellings at a lower position on the housing ladder. The existing housing stock in
the cities, and especially the dwellings in the rental sector, becomes more important
and the opportunity for households to move within an urban area increases. An
other part of the suburbanization-inclined households (those who want to move up
the housing ladder and who are in a relatively favourable urban housing situation)
reacts to the changed conditions on the housing market by abandoning their
intention to move. A third group among the suburbanization-inclined households
(those with, mainly, high incomes) are unabatedly active on the more expensive
segments of the housing market. They can afford to move to such city dwellings.
Besides, those who move to such dwellings at the fringe of the city (in the so-called
'fringe municipalities') are deeply convinced that they are actually living in the
desired suburban area.
The suburbanites too, have adjusted their housing aspirations to the changed
conditions of the urban housing market. In the low-tide period they more often
opted for a rental dwelling. The changes on the housing market did not only mean
that the suburbanites' preference for an owner-occupied dwelling became less
strong but also that their opportunities to buy a dwelling became limited. For
people with a low income and starters with a preference for (cheap) owneroccupied dwellings opportunities on the suburban owner-occupied housing market,
are minimal; particularly in the low-tide period.
The fact that households do move to suburban areas has, to an increasing extent
to do with the fact that they lived in the suburban area in the past (especially in
their childhood) (return-migration to a suburban area), with the fact that the
partner is already living in the suburban area (especially among the limited number
of starters) or with the fact that they work in the suburban area.
Because of these developments, suburbanization has become less and less the sheer
result of adjusting behaviour of households on the urban housing market. Apart
from the housing factors, also the location of the former places of residence and
the locations of the present jobs play an increasingly important part. These factors
can be influenced by government policies.
In the recent past, anti-suburbanization policy took shape in a house-building
policy. Not until the seventies, the decrease in house-building in suburban areas
and the concentration of house-building in selected growth-minicipalities led to a
decreased dispersion of the population. Additionally, the more recent construction
of dwellings in cities (the compact-city policy) has to a certain extent an effect on
the decrease of the suburbanization. The possibilities for policies lie especially in
the management of the existing housing stock in the urban areas.
Furthermore, at the municipal level the restrictive settlement policy is important,
that is to say the policy which is directed at regulating the settlement from outside
the municipality by means of all sorts of settlement rules. This study has shown that
suburbanites are more often confronted with these municipal conditions. At first
sight, this indicates an increasing effectiveness of the housing policy pursued, but
at this we should state that an increasing share of the suburbanites is in a better
247

position to fullfil the stipulations. As more and more suburbanites also work in the
suburban areas or move back to the former place of residence, more suburbanites
are able to fullfil the conditions of being economically or socially bound to the
suburban location. Suburbanization-inclined households which are confronted with
settlement conditions of municipalities in a suburban area, state that these
conditions had hardly had any bearing on their decision whether or not to move to
the suburban area. Thus, the effectiveness of the settlement policy appears limited,
and it will remain limited in the future.
Also in the future, a manipulation of the scale and dispersion of residential
suburbanization according to the policy will nevertheless demand a balanced urban
house building and public housing policy. As the suburbs have urbanized, the
suburban areas gained a more independent position within the poly-centric regional
settlement system. In this system, the adjustment of housing and work can best be
achieved through a specific location policy with regard to the residential and
industrial areas. In that case, the chances of success of the policy directed towards
house building in or at the fringe of the cities seem better than twenty years ago
as such a policy aim meets the wishes of suburbanization-inclined households on
the urban housing market more adequately.
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Bijlage 1 Samengestelde stadsgewesten en extra urbane gebieden in Nederland
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Hoogtijperiode
Suburbamsanlen
(N)
Persoonlijke factoren
Trouwen/samenwonen
Gezondheid
Scheiding
Inwonend
Geboorte kind
Kind uit huis
Womngfactoren
Gehörige womng
Kleine woning
Tochtige woning
Grote wonmg
Oude woning
Geen tuin
Kleine tuin
Dure woning
Flatwoning
Last van buren
Woonmilieufactoren
Verkeersdrukte
Weinig groen
Milieuverontreiniging
Bedrijven in de buurt
Weinig speelmogelijkheden
Aanwezigheid minderheden
Achteruitgang buurt
Weinig winkels
Weinig scholen
Weinig ontspanningsmogelijkheden
Weinig amusement
Criminaliteit
Eentonigheid buurt
Dichte bebouwing
Weinig sociale contacten
Verhuizing buren
Economische factoren
Inkomensstijging
Verandering van baan
Overplaatsing
Woon werk reistijd

(473)

Suburbanisatie geneigden
Verhuisd in Niet-verhuisd
stad
(24)
(25)

Laagtijpenode
Suburbanisantcn
(297)

Suburbanisatie gcneigden
Verhuisd in Verhuisd naar
stad
ov stadsreg
(18)
(85)

(40)

5,1
6,1
2,1

8,3
16,7
20,8
4,2

0
4,0
.
-

26.3
5,1
1.3
5,7
5,7
0,7

5,6
5,6
5,6

17,6
5,9
2,4
11,8
16,5
3,5

8,7
17,5
4,0
0,8
5,1
19,2
8,7
3,2
18,4
6,8

8,3
20,8
4,2
37,5
83
4,2
41,7
12,5

4,0
8,0
4,0
36,0
20,0

7,1
13.1
5.4
2,0
4.0
17,5
7.1
6,4
16.2
7,4

22,2
44,4
11,1
16,7
38,7
22,2
33,3
11,1

12,9
34,1
5,9
4,7
10 6
28,2
16,5
7,1
30,6
7,1

20,0
15,0
5,0
22,5

12,5
11,0
8,9
2,5
13,5
5,1
14,4
0,8
0,2
6,3
0,8
5Д
8,9
123
6,6
3,8

8,3
4,2
83
4,2
25,0
4,2
16,7
8,3
4.2
8,3
4,2
12,5
4,2
4,2
-

28,0
28,0
12,0
20,0
12,0
4,0
16,0
4,0
8,0
32,0
8,0

18,5
17,5
15,5
5,1
144
6,1
12,8
1.3
1,0
12,8
1,7
11.4
6.4
15,8
9,4
5,0

11,1
11,1
16,7
11,1
11,1
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5,6
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5,6
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16,7
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-
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1,2
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10,6
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3,5
-
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9,3
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8,3
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Bijlage 3 Belangrijkste vcrtrekmoticven per subpopulatie in de hoogtij- en laaglijpcriode (in %)
Suburbanisantcn

Vertrekmotief:
Trouwen/samenwonen
Kleine woning
Woon-werkafstand
Tuin
Achteruitgang buurt
Dichte bebouwing
Flatwoning
Drukke stad
Spcelmogelijkhcdcn
Woningkwaliteit
Sociale contacten
Inkomensstijging
Hoge woonprijs
Milieuoverlast
Gemeentelijke
beperkingen
Totaal
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Suburbanisatie-geneigdcn
Verhuisd
binnen
Eindhoven/
Tilburg

Niet
verhuisd

Hoogtij

Hoogtij

Laagtij

Hoogtij

20,1
12,2
10,6
9,5
6,8
6,6
6,4
5,9
5,2
4,1
3,5
2,9
2,9
2,7

19,3
4,5
20,5
8,8
6,8
3,4
6,8
8,5
4,8
2,0
5,1
1,1
2,8
4,5

3,0
12,1
3,0
18,2
9,1
6,1
21,2
6,1
9,1

0,7
100

Laagtij

-

-

18,2

11,4
5,7
22,9
5,7
2,0

Vcrhuisd
naar
overige
stadsregio
Laagtij

Laagtij

2,0
10,2
2,0
12,2
6,1
18,4
4,1
22,4
4,1

9,1
9,1

5,7
5,7

4,1

-

3,0

-

-

2,9

4,1
10,2

9,8
11,2
4,9
15,4
6,3
6,3
15,4
9,8
7,7
3,5
2,1
4,9
0,7
2,1

0,9

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

9,1

22,7
9,1
4,5
18,2
9,1

-

17,1
2,9

-

-

Samenstellmg:
Een- en tweepersoonshuish.:
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
GeTÍnshuishoudens:
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Welstandsniveau:
Hoog:
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Midden:
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Laag:
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Arbeidsparticipatie:
Eenverdiener:
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Tweeverdieners:
Hooglijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Woonervaring:
Jeugd in De Kempen:
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Jeugd niet in De Kempen:
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
ы
os
Totaal
1Л

Bestaande

Nieuwbouw

Koop
woningen

Huur
woningen

(Semi)
vrijstaand

Rijtjes
e.d.

N

Goedkoop

Duur

N

42,4
59,6
50,8

57,6
40,4
49,2

82,0
60,6
71,5

18,0
39,4
28,5

63,6
49,0
56,5

36,4
51,0
43,5

240
185
425

55,0
35,8
44,8

45,0
64,2
55,2

151
173
324

35,9
62,9
42,9

64,1
37,1
57,1

88,7
62,9
82,0

H,3
37,1
18,0

74,6
64,0
71,9

25,4
36,0
28,1

256
89
345

46,7
25,0
40,8

53,3
75,0
59,2

169
64
233

32,5
58,2
40,9

67,5
41,8
59,1

94,6
74,5
88,0

5,4
25,5
12,0

83,3
63,3
76,7

16,7
36,7
23,3

203
98
301

48,5
38,0
44,7

51,5
62,0
55,3

136
79
215

36,9
60,0
46,6

63,1
40,0
53,4

88,3
65,0
78^

11,7
35,0
21,5

60,4
55,0
58,1

39,6
45,0
41,9

111
80
191

544
33,9
45,3

45,5
66,1
54,7

77
62
139

45,6
61,4
52,5

54,4
38,6
47,5

73,5
48,2
62,5

26,5
51,8
37,5

58,5
45,6
52,9

41,5
54,4
47,1

147
114
261

50,5
28,3
39,8

49,5
71,7
60,2

99
92
191

39,9
613
46,9

60,1
38,7
53,1

83,7
58,0
75,2

16,3
42,0
24,8

70,9
593
67,1

29,1
40,7
32,9

306
150
456

48,5
28,7
4U

51,5
72,3
58,7

202
115
317

34,0
55,1
43,3

66,0
44,9
56,7

94,0
71,2
84,0

6,0
28,8
16,0

70,0
50,8
61,6

30,0
49,2
38,4

150
118
268

51,9
40,2
46,3

48,1
59,8
53,7

108
97
205

44,1
51,2
48,1

55,9
48,8
51,9

79,4
61,6
69,5

20,6
38,4
30,5

734
54,7
63,0

26,5
45,3
37,0

68
86
154

50,0
36,2
42,0

50,0
63,8
58,0

50
69
119

38,0
644
47,1

62,0
35,5
52,9

86,7
61,1
77,9

13,3
38,9
22,1

68,9
53,1
63,5

31,3
46,9
364

405
211
616

50,7
31,4
43,4

49,3
68,5
56,6

270
248
438

Bijlage 5 Gezochte woonplaats door suburbanisanten in de hoogtij- en laagtijpcriode gecontroleerd
voor huishoudenskcnmcrken (in %)
Zoekoricntatie

Inkomensniveau:
Hoge inkomens
Hooglijpcriode
Laagtijpcriode
Totaal
Midden inkomens
Hoogtijperiode
Laagtijpcriode
Totaal
Lage inkomens
Hoogtijperiode
Laagtijpcriode
Totaal
Woningmarktpositie:
Jonge starters
Hooglijpcriode
Laagtijpcriode
Totaal
Doorstromers:
Jonge een- en tweepersoons huish.
Hooglijpcriode
Laagtijpcriode
Totaal
Voltooide een- en tweepersoons huish.
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Jonge gezinnen
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Voltooide gezinnen
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal 29,3
Woonervaring:
Jeugd in Eindhoven of Tilburg
Hooglijpcriode
Laagtijpcriode
Totaal
Jeugd in overige stadsregio
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Jeugd in De Kempen
Hoogtijperiode
Laagtijpcriode
Totaal
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Uitsluitend In Eindin huidige hoven of
woonplaats Tilburg

Uitsluitend
elders

Totaal

N

22,8
37,3
29,3

25,0
20,0
22,8

52,2
42,1
47,9

100
100
100

92
75
167

21,7
48,1
33,6

36,4
24,5
31,1

41,9
27,4
35,3

100
100
100

129
106
235

36,7
45,5
39,5

39,4
30,7
36,6

23,9
23,8
23,9

100
100
100

188
88
276

39,8
47,9
42,9

30,1
31,0
30,4

30,1
21,1
26,6

100
100
100

113
71
184

30,9
44,4
39,2

32,4
23,1
26,7

36,8
32,4
34,1

100
100
100

68
108
176

38,7
50,0
43,9

32,3
15,4
24,6

29,0
34,6
31,6

100
100
100

31
26
57

22,2
50,0
29,3

38,6
21,1

Hl

39,2
28,8
36,6

100
100
100

153
52
205

25,3
39,4
32,8

37,3
21,2
37,9

37,3
39,4
100

100
100
116

83
33

30,9
44,6
35,6

38,1
28,8
34,9

30,9
26,6
29,5

100
100
100

265
139
404

20,6
43,5
29,8

23,5
26,1
24,6

55,9
30,4
45,6

100
100
100

34
23
57

47,1
55,8
51,9

10,3
16,3
13,6

42,6
27,9
34,4

100
100
100

68
86
154

Bijlage 6 Gezochte type woning door suburbanisanten in de hoogtij- en laagtijperiode gecontroleerd voor huishoudenskcnmerkcn (in %)
Gezochte woning
Inkomensniveau:
Hoge inkomens
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Midden inkomens
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Lage inkomens
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Woningmarktpositie:
Jonge starters
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Doorstromers:
Jonge een- en tweepersoons huish.
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Voltooide een- en tweepersoons huish.
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Jonge gezinnen
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Voltooide gezinnen
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Woonervaring:
Jeugd in De Kempen
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal
Jeugd niet in De Kempen
Hoogtijperiode
Laagtijperiode
Totaal

Huurwoning

Koopwoning Totaal

N

6,7
25,0
14,8

93,3
75,0
85,2

100
100
100

90
72
162

16,1
41,0
27,2

83,9
59,0
72,8

100
100
100

124
100
224

30,9
66,2
41,4

69,1
33,8
58,6

100
100
100

175
74
249

34,3
56,7
43,0

65,7
43,3
57,0

100
100
100

105
67
172

14,1
42,3
31,1

85,9
57,7
68,1

100
100
100

64
97
161

39,3
36,4
38,0

60,7
63,6
62,0

100
100
100

28
22
50

16,1
30,0
19,6

83,9
70,0
80,4

100
100
100

149
50
199

11,4
37,9
18,5

88,6
62,1
81,5

100
100
100

79
29
108

21,9
42,7
33,6

78,1
573
66,4

100
100
100

64
82
146

20,7
46,3
293

79,3
53,7
70,7

100
100
100

396
201
597
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