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Samenvatting

De kaarten waaraan we gewend zijn, van steden, w€gen, groon on water, geven maar beperkt zicht
op de werkelijke geografie van onze samenleving. Beperkt, omdat bewcgingen van mensen normaliter
niet op kaarten worden wecrgegevon tenrijljuist die bewegingen zorgon voor de maatschappelijke en
economische samenhang in ruimtelijk verband. In dit onderzoeksrapport staan bewcgingen van
inwonerc van Zuid-Holland centraal, bij dagelijkse verplaatsingan voor wsrk en voorzieningen en bij
verhuizingen. Kaarten van bewegingen tonen hoc ruimtelijke activiteitensystemen, van groepen kleine
kernen in landelijke gebieden tot de grote steden en hun regionale omgeving, zich uitstrekken en
feitelijk functioneren. De (GlS-)technologie om 'big data' ovcr die bewegingen weer te gcven in
heldere kaartbeelden is pas rccent beschikbaar. Hat rapport geeft daarom uniek inzicht in de
geografische structuur van de Zuid-Hollandse samenleving. Dit inzicht is bruikbaarvoor lokaal cn
regionaal bestuur: wie moet waar cn met wio bcleidsmatig samenwerken om de samenhang in onze
netwerksamenleving goed te kunnen volgen?

Zuid-Holland geeft een fascinerende casus voor zo'n netwerkanalyse. De provincie is het meest
verstedclijkte gebied van Ncderland, mct cen uiEonderlijk complexe netwerkstructuur omdal het
gebied niet alleen meerdere grote stedcn herbergt maar ook vele middclgrote kemen en landclijkc
strcken, ieder met ccn geheel eigcn karakter, geschiedenis sn economische structuur.
Het rapport bestaat uit vijf inhoudelijke delen, naast een methodische verantwoording aan het bcgin.
Om de G|S-kaarten in het rapport te kunnen bogrijpcn wordt de lezer sterk aangeraden om de
tekstboxen in het methodische hoofdstuk zorgvuldig te lezen. Achtereenvolgens wordt het algemene
beeld van samenhang in de provincie geschetst en wordt ingezoomd op samenhang binnen nsgen
afzonderlijke regio's. Vervolgens wordt gefocusscerd op arbeidsmarktcn cn pcndelstromon,
voozieningengebruik en verfiuisbewegingcn binnen, naar on vanuit de provincia. Kamconclusies uit
de analyses passeren hieronder bondig de revue.

Algcmoen nel*tcrkbccld: hoofdzoncx, sfrdsgcwcstcn, sfieken en tokale gemecnsch.ppon

Zuid-Holland kent drie hoofdzones. Een noordelijke zone van de Bollenstreek tot en met Gouda wordt
gekenmerkt door middelgrote steden en landelijke kemen, die door hun ligging als groen hart in het
Randstedelijke verband sterk zijn verweven met de omliggende grote stadsgewesten. Daaronder
strekt zich de conurbatie van de Haagse en Rotterdamse stadsregio's uit, ecn complexe zone die uit
vcrschillende delen bestaat, mct icder een eigen karakter. Ten zuiden en zuidoosten van de
conurbatie Rotterdam-Den Haag ligt tenslotte een zone van eigenstandige streken, gekenmerkt door
innige samenhang tussen kleinere kemcn: Alblasserwaard, Hoekschc Waard en de eilanden Voome-
Putten en Goeree-Overflakkec.

De provincie kan echter niet zomaar worden opgedeeld in regio's, want het web van vcrplaatsingen
kent vcrschillende ruimtelijke lagen. Burgers bewegen zich in verschillende netwerken op
verschillende ruimtelijke schaalniveaus, al naar gelang persoonskenmerken en de reismotievcn in hat
geding. Grosso modozijn dde ruimtelijke schaalniveaus aan de orde. Op het hoogste scttaalniveau,
van belang voor topvoorzieningen an zakelijk verkeer, zijn de Zuid-Hollandse steden nauw gckoppeld
aan het interstedelijke netwerk in de Randstad en het westen van Noord-Brabant. Op het wat lagere
schaalniveau van daìly urban & rcgional systenrs, van belang voor gêspecialiseerde arbeid en
voorzieningen, bestaat Zuid-Holland uit acht functionele stadsgewesten en slreken: de Leidse regio en
Duin- en Bollenstreek, Riinland, Midden-Holland, de Haagse regio, de Rotterdamse regio incluis
Voorne-Putten, de Drechtsteden incluis het westelijke deel van de Alblassenraard, het oostelijke deet
van de Alblassenuaard (doorlopend in Noord-Brabant en Gelderland) en tenslotte het meEr
geì'soleerde eiland Goeree-Overflakkee. Op het laagste, (inter-)lokale schaalniveau, van balang voor
de minst gespecialiseerde activiteiten en verplaatsingen, kunnen tenslotte 28 lokale gemeenschappen
worden onderscheiden in de provincie, in omvang variërend van enkele tienduizenden tot vele
honderdduizenden inwoners. Zeker in de meer landelijke streken van de provincie is er maar een
beperkte relatie tussen deze functionele gemeenschappen van kernen en de officiële
gemeentegrenzen.
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N¿dor bocld van rtgìo's

Het onderzoek zoomt in op de netwerkstructuur tussen kErnen en wijken (postcodegebieden) binncn,
vanuit en naar negen regio's in de provincie. De verschillen tussen de regio's zijn aanzienlijk.

De Duin- en Bollenstreek bestaat, bezien naar verplaatsingsnetwerken, feitelijk uit twee delen want
Katwijk vormt een eigenstandige gcmocnschap. Do ¡trcek is voor centrumfuncties sterk op Leiden
georiënteerd, maar het noordelijke deel van de streek voor werk ook sterk op Noord-Holland.
De rcgio Lciden vormt ocn stcrk geintcgrccrdc gemecnschap met ecn brede externe oriëntatie, niot
alleen op de Duin- on Bollcnstroek maar ook op Wassenaar, Den Haag en Amsterdam.
Dc rogrb Rijnlandis als ¡trock minder goihtrgrrcrd; krrncn staan in dit decl van hct Groene Hart
onder stcrke invlocd van de grote omliggondo stadsgewEstcn.
Ook dc rcgìo Middcn-Halland is mindcr gointrgrorrd rn staat ondcr storke invloed van het
Rottordamse stadsgcwest. Gouda vormt wcl con krachtig streokccntrum.
Dr Haagsc rugio kcnt con uitzonderlijk dichto 'krigkres' structuur van vorplaatsingsstromen, zondcr
dat sprako is van ccn dominerend stedelijk contrum. Binnsn die structuur vormen hot Westland, Delft
en Zogtcrmcer afzonderlijke gemeenschappon. H¡t noorden van Wassonaar is eerder aan de Loidse
rogio gobondon dan ean dc Haagso rogio.
Dc Rotlordamse rugio kont in tegenstolling tot dr Haagsc rcaio wcl ocn stcrk gcccntralisocrdc
structuur; ¡lb dolon van de regio konncn oon ¡torke rolatic mot hct Rottordamse stadscentrum.
Dosalnicttomin zijn cr" rcheidslijnen in do rrgio, tL¡ss.n gomoonschappon ten noorden van dc Maas cn
dio trn zuidcn van d¡ Maas.
Ook dc rogrb Drcchtsfcdon wordt gckcnmorkt door oen combinalic van intcgratie on fragmentatis, cn
ook hi¡r vormrn do rivicrcn dc schcidslíjncn. Zwijndrecht on Dordrocht zijn sterk verbonden met de
rogio Rotterdam; de Drcchtstcden ten oostcn van de Noord vormon cen eigenstandige gemeenschap
mot d¡ kloinc landrlijke kerncn in dc wcstdijkr Alblasscrweard.
Dc rcgio Alblasscnraa¡d bestaat feitolijk uit twoe dclEn, het bovengenocmde westeliike deel inclusief
de Drochtetcdcn ton oostcn van dc Noord, cn c.n oostelijk deolrondom de nabijgelegen strcakcentra
Gorinchem en Leerdam. Die oostelijke gemoonschap loopt door ovEr dc grens met Gelderland.
Tonslottr zijn de ragio's Voome-Puttcn, Hæksche Waard on Gooreø-Overflakkøe gezamenlijk
geanalysecrd: het gaat om drie opvallend oigenstandigc gebieden met bovenmatige interne integratie.

Srmenàrng ln tbeídsmtrktgtbíoûtt : pondolpatronon

Arbcidsmarkten vormen ccn ossent¡èle schakel tusssn regionale samenleving sn cconomie. Het
rapport toont aan de hand van gedetrailleerdo pendelkaarten hoe arbeidsmarkten zich ruimtelijk
uitstrckken. Ruimtclijke pendelpatronen vorschillen naar oplcidingsniveau. Hoogopgeleidon zoeken
gespecialiseerd werk in een uitgestrektc omgeving. Aanbod 6n vraag voor hoogopgeleid werk vinden
elkaar vooral op hct schaalniveau van hot interstedelijkc nctwcrk. Lagcr opgeleiden zoEken
daarentegen minder gespccialiseerd werk, nabij de woonplek. Aanbod en vraag vinden elkaar daarom
vooral binnen het macr bepcrkte kader van de stad of streek.

Een hamvraag voor belcid is of arbeidsmarktan ruimtelijk goed functionerEn: zijn er barrières tussEn
vraag cn aanbod die bijvoorbecld door betere verbindingen kunnen worden weggcnomen? Om dit te
zien is modeltcchniek ontwikkeld waaruit blijkt welke pendelbewegingen mogen worden verwacht als
de arbeidsmarkt optimaal zou functionorcn. Het rapport gceft kaarten van de aftvijkingen tussen deze
vennrachting en de realiteit. ln Zuid-Holland blijken signiffcante ruimtelijke baniòres in arbeidsmarkten
te bestaan. Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt is sprake van beperkte aansluiting tussen de
Rotterdamse en Haagse stadsgewesten waar het gaat om kenniswerk, een teken van onbenut
potentieel in de kenniseconomie van de conurbatie Rotterdam-Den Haag. Den Haag, Leiden en
Amsterdam zijn wat kenniswerk betreft echter wel uitstekend gekoppeld, en dat geldt ook voor de lijn
Rotterdam-Drechteden en West-Brabant. ln het middenrif van de arbeidsmarkt, relevant voor
geschoold vakwerk, zijn vooral de middelgrote steden en meer landelijke streken sterk. Aan de
onderkant van de markt, het lager geschoolde werk, treffen we tenslotte grote ruimtelijke banières aan
in de grootstedelijke regio's. Aan de buitenranden van de steden is veel arbeidsvraag naar
laaggeschoold wErk, maar veel mensen met lagere kwalificaties die wonEn in de grote steden weten
die werkplekken niet te bereiken.
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Samenñang door voorzieningen : vcrzorgi ngsgcbieden

Naast arbeidsmarkten vormen ook voorzieningen en hun vezorgingsgebieden het cement in de
ruimtelijke structuur van de samenleving en economie. Het rapport toont vanuit welke kemen en
wijken welke voozieningencentra worden bezocht, voor winkels, diensten, zorg en ondenrijs. De
structuur van vezorgingsgebieden is ruimtelijk gelaagd: gespecialiseerde voorzieningen zoals
ziekenhuizen hebben een veel groter verzorgingsgebied dan dagelijkse voorzieningen zoals de lagere
school- Gedetailleerde kaarten tonen hoe die structuur uitpakt in Zuid-Holland. De meer landelijke
streken in Zuid-Holland kennen een redelijk klassieke voorzieningenstructuur waarin streekcentra
omliggende kemen verzorgen. Ook de regio Rofterdam kent zo'n structuur; de binnenstad is het
tophiërarchische centrum voor de gehele stadsregio. ln de Haagse regio is dat niet het geval; deze
regio is uitzonderlijk polycentrisch van karakter. Van een duídelijk centrum is hier minder sprake.

Zoals dat is gedaan voor pendelstromen zijn ook de verzorgingsgebieden voor voozieningen in de
provincie modelmatig geschat, zodat kan worden bezien waar de realiteit añrijkt van wat op basis van
het gedrag van de gemiddelde consument mag worden venracht. De analyse van añrijkingen geeft
opmerkelijke resultiaten. Rotterdam, Delft, Leiden en Gouda zijn, rekening houdend met ligging,
rcistijden en voozieningenbestand, sterkere centra dan verwacht. Den Haag is juist zwakker-
Opmerkelijk is ook dat hart-op-hart stromen van voorzieningcngebruik tussen de steden sterker zijn
dan stromen vanuit plattelandskemen, rekening houdend met reistijden. Er speelt een krachtig
interstedelijk corridoreffect. Dezc bevinding is van praktisch maar ook wetenschappclijk belang.

Semcnhzng doar verhuisstromen, voor verschillende groepen

Dagelijkse verplaatsingen zorgen voor samenhang tussen bevolkingskernen, maar verhuizingen
bepalen op langere termijn de lokale bevolkingsstructuur en daarmee ook de verplaatsingspatronen.
ln het onderzoek zijn verhuizingen in víer belangrijke levensfasen van burgers in kaart gebracht:
jongeren die het oudedijk huís uitvliegen voor een eerste baan of studie, jongvolwassenen die de stad
van studie uitvliegen voor een eerste baan, een levenspartner of het stichten van een gezin, gezinnen
die een beter passende woníng zoeken, en tenslotte ouderen en empty nesters. Ook ten aanzien van
verhuisgedrag in ieder van deze groepsn is modelmatig ingeschat welke bewegingen kunnen worden
verwacht en waar precies de realiteit afwijkt van die verwachtingen.
Uit de analyse blijkt grote verhuísdynamiek binnen de provincie en tussen provincie en omgeving.

Jongeren tussen 18 en 24 jaar verhuizen massaal naar de grote steden en de universitaire centra.
Met name Delft en Leiden staan (nog) sterker dan venracht, ook in nationaal opzicht; Den Haag stiaat
zwakker dan veruracht. Amsterdam trekt uiteindelijk wel aan het langste eind. Meest opmerkelijk is
echter de relatief geringe uitstroom van jongeren uit de zuidelijke en zuidoostelijke streken in de
provincie, waaronder de Alblassen¡vaard en het Westland. Er is een zekere relatie met
opleidingsniveaus die in deze streken gemiddeld wat lager zijn, maar ook met relatief sterke
streekgebonden netwerken zoals die uit de verplaatsingenanalyses blijken-jonge mensen zijn in
deze streken meer honkvast.
Jongvolwassen fussen 24 en 29 jaar verlaten veelal na het afstuderen de grote steden en universitaíre
centra voor ofi¡¡el een suburbane woning in de nab'rjheid van de stad, oúrel een woning in een grote
stad buiten de provincie-waarbij vooral Amsterdam een sterk aanzuigende werking vanuit Zuid-
Holland vertoont. De uitgaande stroom is voor Delft, Leiden en ook Gouda groter dan mag worden
venracht, maar voor Dordrecht juist veel minder groot. Schaarste aan betaalbare woningen speelt hier
zeker een rol.
Gezinnen verhuizen vooral in de fase van jonge opgroeiende kinderen. Verhuizingen over lange
afstanden komen weinig voor. Gezinnen verhuizen vooral van de stad naar omliggende kemen, maar
dan wel over gemiddeld langere afstanden dan geldt voor jongvolwassenen die de stad verlalen voor
een suburbane woonplek. Gezinnen zoeken duidelijk meer de ruimte. Meer landelijke streken in de
provincie, waaronder ook kleinere kemen in de Rijnstreek, Midden-Holland, de Alblasserwaard en
Goeree-Overflakkee, zien daarom een netto instroom van gezinnen.
Ouderen (60+ jaar) verhuizen van alle geanalyseerde groepen het minst frequent, en als dat gebeurt
is dat binnen Zuíd-Holland doorgaans ook vanuit een stad naar omliggende gemeenten. Vooral
kusþlaatsen zijn daarbij in trek.
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1. Onderzoeksdoel en methoden

Ondonoolrsdo.l

Monscn lcvcn doorgaans in grotrrc ruimtclijkc vcrbanden dan allecn dc woongcm¡cntc. Hrt wcl rn
wcc ven gcmccntcn ¡n kcrnon wordt daarom stcrk bcpaald door dagclijksc rclatios mct dc omgcving,
voor worft, ondcnrijs, dicn¡ton en winkcls, zorg on rccrcatic. De lokale bevolking vorandert ook door
verhuizingcn vanuit cn naar do omgrving. D¡ nctwErkcn van dagclijksc vcrplaatsingcn cn
vorhuizingrn vtn burgcrs gcvm hrt fundam¡nt voor intorlokalo on intorrcgionalc samenhang in dc
samonloving rn ¡conomio. Dit rrpport gcefr oon godctaillocrd boold van dio notu¡¡rkon binnen on
vanuit Zuid-Holland.

Hot ondr¿ork is vcnicht in opdrecht ven Provincb Zuid-Holland. Voor provincia¡l bolcid op hct
gcbbd van aconomio on rrb¡idsmrkt, wonan, rcrr¡tio en ruimtolljkc ordoning, on uitcraord vorkccr
on vorvo.r ic zicht op de fcitolijko meotschappdrjkc cn oconomischc netwerkon binnen dc provincie
cn tu¡¡cn do provincir rn omliggrndo provincire nuttig. Hct is ook nuttig voor b¡ldd op lokaal nivcau
cn voor int¡rlokalo bdcidsmeügo on brstuudijk¡ rfstomming. Dcrgclijkc afstcmming krijgt
toonrmonde weardo in dc ¡tc¡ds m¡or mobi¡l¡ nrtwerksamonloving on notwcrkcconomie.

Door dc tooncmondo b¡cchikb¡rrhrid van deta ¡n dc tcchnologischc ontwikkoling in analytische
syetomon kunnon rr¡ d¡ botr¡{frndo notwcrk¡n rtrds bot¡r waarnomcn Gn lnalycoren. Voor dit
ondcrzock is ocn gcavanc¡¡rd Googrefisch lnformatirsystcom (GlS) tocgcpast dat in het bijzondcr
gcsc*tikt is om ruimtolijko intrracticnetworkcn op tc sporwr cn tr analyseren. Hct GIS bevat speciaal
op notwcrkon gcrichtr analytircho tcchnickon, waarondcr clustoringtcchnick dic dc gcbiedsgcrichtc
structuur van nctumkrn aangocft on modoltechniek waarm¡c nctwcrften kunncn worden bcoordceld
cn voorspold.

Dc modcltcchnick binn¡n hot GIS is rpcciaal voor dit ondezock ontwikkrld on wordt in dit rapport
voor hrt o.rst tocgspast. Hct geet om ocn krachtig analytisch instrumontarium waarmee stmmen van
all¡rloi aard tussen specifickc locaties worden voorspsld, op grond van rclevantc kcnmerken van
burgors, bcdrijvcn on voorzioningcn in horkom¡t- on bcstcmmingslocaties en de rcistijdgn tussEn
locetios. Mct nemc lokelo efwijkingcn tusscn dc modclvonrachting on dc feitclijk woargsnomen
stromon ziin daarbij bclcídsmatig intcrcssant, omdat dczc aftvijkingen duidcn op knclpunten en op
potcnticel in ruimtelijkc samenhang. Ruimtelijke samonhang wordt aldus in dit rapport niet alleen
waergcnom.n maar ook bcoordoold.

Met de data cn GIS-technologic dio zijn gcbruikt kan ruimtelijke samenhang op vele teneinen en
uitgesplitst naar vcle groopsn on ruimtelijke schaalnivcaus in kaart worden gebracht. Dit levert vele
hondcrdcn G|S-kaartcn op. ln hct bcpcrktc bestsk van dit rapport worden slachts cnkclc tientallcn
overzicfttskaartcn getoond, op rnkclc csssntiële tcrrcincn: wcrkpcndcl, verzorging tn verhuizingen.
Het rapport is vooral bodocld als proovo van dc analysetechniek.

Ruimteliike netwerken zijn uit de aard der zaak complex. De GlS-kaarten en de analyses ín dit rapport
zulfen voor nict-ingcwijden niet altijd makkelijk zijn te volgcn. ln de volgende paragraaf zijn tekstboxcn
opgenomen met uitleg over de G|S-kaarten en de gehanteerde modeltechnick. Het wordt de lezer
aanbevolen daar goede nota van te nemen.
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Onderzoeksmcthode

Voor het ondezoek zijn grootschalige (micro-)databestanden van het CBS gebruikt over de bevolking
en verplaatsingen van burgers vanaf 1999 tot en met 2015, die zijn ingelezen in het gehanteerde
geografische informatie- en analysesysteem. Het gaat om:

Databestandon over burgers: het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Het SSB geeft voor
ingezetenen informatie over woonadres, leeftijd, huishoudsamenstelling, hoogst behaalde
opleiding en sociaal economischs positie (werkzaamheid, uitkerings- en pensioengerechtigdheid,
inkomen). Door data langjarig in te lezen kunnen burgers in hun verhuisgedrag en levensloop
worden gevolgd;

Efatabestanden over verplaatsingen van burgers (Mobiliteitsonderzoek Nederland, Onderzoek
Verplaatsingen in Nederland). Dit bestand betreft omvangrijke jaarlijkse steekproeven die door
samenvoeging van twaalf jaarbestanden (2004 Um 2015) ruimtelijk gedetaillecrd kunnen worden
uitgesplitst. Wat betreft verplaatsingen geven de data inzicht in modalitciten, verplaatsingsmotieven
en kenmerken van verplaatsende personen.

De databestanden en databewerkingen voldoen aan alle hoge eisen van geheimhouding en
betrouwbaarheid zoals het CBS die stelt.
Het onderzoek betreft langjarige gemiddelden van verplaatsingen en verhuizingen- Dat gegevens over
2016 nog niet beschikbaar waren op het momenl van onderzoek doet aan de actualiteít van de
resultaten weinig af. De gevonden patronen veranderen maar weinig van jaar op jaar.

Het GIS brengt de ingelezen data nauwgezet in kaart, op het schaalniveau van gemeenten waarbij het
om intergemeentelijke samenhang gaat, en op het schaalniveau van individuele kernen en wijken
binnen gemeenten (4-cijferig postcodeniveau) waarbij het om samenhang tussen kemen gaat.
Ten behoeve van achterliggende analyse zijn voor het ondezoek honderden G|S-kaarten opgesteld
waarin informatie is ultgesplitst naar gebieden en naar vele kenmerken van burgers. Alleen de
belangrijkste overzichtskaartcn zijn in dit rapport opgenomen.

Het GIS toont ruimtelijke samenhang op twee manieren:

r netwerkkaarten, die het web van relaties tussen plaatsen (gemeenten, kemen) tonen;

clusterkaarten, waarbij kemen die relatief veel onderlinge relaties hebben als groepen
(geografische clusters) gebiedsgericht worden afgebakend. Nadat de dusterc door het GIS
zijn bepaald, worden vervolgens weer de netwerken tussen de clusters in beeld gebracht,
zodat de lezer een beeld krijgt van samenhang op verschillende ruimtelijke schaalniveaus.

De G|S-kaarten geven veel informatie en brengen informatie in onderling verband, maar zijn daarom
complex en voor niet-ingewijden lastig leesbaar. ln tekstbox 1 (blz. 7-8) wordt uitgelegd hoe de GIS-
kaarten moeten worden gelezen.

Naast clustertechniek is voor het onderzoek ook modelleringtechniek toegepast. Door deze techniek
kunnen onderzoeksresultaten worden beoordeeld: zijn gevonden relaties tussen gemeenten en
kernen sterker of zwakker dan mag worden verwacht? Het gebruiksdoel en de werking van deze
techniek wordt nader uitgelegd in tekstbox 2 (blz. 9-10).

I
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Yrk¡tbox 1: lrerwiþrr Gl3-h¡¡rt:n

Dc €lS*eartcn 3ta¡n cantraal in dit rdpport. Zc geven veel lnformatie fn gemenh¡ngcnd kader
mrar rijn d¡ardoor noodzakelijkcruijs ook ingewikkeld. Zc vcrlangan uitle¡ en eni¡e oefening
v¡n dc hzcr'.

[r wordcn dric soortcn kaartcn 3etoond:

ka¡rtrn dic bcwc¡lnçn tussen gêmeenten tonen (dus nict bcwcain¡en binncn

$rn entanl;
mccr ¡cdebillccrdc k¡¡ncn dic bcwc¡in¡cn tusscn kcrncn (postcodç4 lcbicden) toncn.
(weerondcr dolprkcrncn of strdswijkcn blnncn cen lcmcentr);
k¡artcn van elu¡ters van onderlin¡ stcrk s¡mcnhrn¡endc bcvolkin¡skcrncn, waarln ook
dc bartqln¡.n tu¡srn clustcrs ziJn aange¡cvcn.

Dc ka¡rtcn kcnncn twrc mo¡clijke thematische la¡cn: ccn bovenlaa¡ mct lljnen tus¡cn

¡€mcantcn, bcvolkln¡skcmen of clusters cn ccn ondcrgrondlea¡ waarin tcmccntcn cn
cluster v¡n kcrncn ccn kleur krij¡en (dlt gcldt nlet voor kaartcn van bcvolkin¡skcmcn). Een

basíslaa¡ ondcr dc thcnratische lagen d¡cnt ter orlëntatic cn ¡ceft in ¡rijswaarden dc
bcbouwde orn gÊvin5 Gn ¡cm.rntcgrcnzcn.

€cn voorbccld geelt de volgende uitsnede van rcn 6l5"kaart (in dit gwal ovcr vcrplaatsingen
voor verzorgcndc functics tussen tcmcentcn in dc Rottcrdamse regio):

Lijnen in de bovenstaande kaart en andere GIS-kaarten ¡n dit rapport geven ruimtelijke
interacties aan tussen twee plaatsen: stromen van dagel'rjkse verplaatsingen (zoals in

bovenstaand voorbeeld) of verhuizingen. Lündikte en kleurintensite¡t tonen, in zes klassen, de
omvang van de stroom. Klassegrenzen zijn in de kaartlegenda aangegeven. Noto bene:
weergegeven zijn alleen lijnen met een minímum drempel van bewegingen. Daardoor blüft het
ksartbeeld overzichtelijk en topen de koarten niet vol met lijnen.
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Tolrrtbor 2: Funcdr rn tcchniek vrn ruimbliikc lntrracücmodlllen

Hct rnefytisch {GlS.)fnstrumentar¡um voor dit onderroek bevat ook techniek om

vcrplertslngcn cn vcrhuizinten ven plaats A naar plaats B te verkleren .n tê Yoorspcllen.

WctenschappcliJk ¡csprokcn ¡aat het om hct schatten en toepesscn van rulmtcliikc
¡nt.r¡cticmodcllcn. f,cn model is ccn wiskundi¡c vcrgclijkin¡ dic cen ln dc praktljk

wa.rtcnomGn vcnchgnscl zo¡ls ecn ruimtclljke vcrplaatsing (een afhankelijkc variabele)

vcrkb¡rt uft rchtcrli¡¡ende cn ook waargenomen factoren in het spel (verklarende

vrrirbeþn). Zo vcrkl¡art hct zwaartekrachtmodel van Newton de aantrekkin3skracht van de

rerdr op ccn rypct ult hct ¡cwicht van do appel, hct ¡alícht v¡n dc aarde cn de ¡fstand
tutsan dc rppol cn dc ¡¡rdc. Mcnscn zijn ¡ccn ¡ppcls cn dc in dit onder¡oek ¡cbruikte
¡rdre¡smodclhn zfln de¡rom ook vccl mccr complcx. Waar hct bij modcllen cchter ah{d om

¡ret is dc vcrkbrcndc kracht. Als dic aroot It is het modcl ¡eschikt om gedrr3 te kunnen

voorspcllcn cn hct cffest vrn veranderingcn ín verklarendc omstandiglrcdcn te kunnen

md.n. Voor bclcid is dit v¡n ¡rotc waardc.
fh r¡oor dit r¡gport toclppastc ruimtclijke modcltechnick hccft twec mo¡cliikc hoofddoclen'

Ecn cerstc ¡cbrulksdoel ls om vcrpleatslnten cn vcrfiuizingcn te kunnen verklaren en

vosr¡9cll:n, cn ook tc zicn wat het modeljuist niet verkl¡art: mogelijke lokalc afwíjkingen
(ofwcl residucn) tussen modeluitkomst en fcitelijke waarneming. Ziin de verplaatsingen

tusscn pla¡tscn A en I 3roter of juíst kleiner dan met het verklaringsmodel mag worden

vcrwacht? Plaatsclijkr afwijkingen hebben juist bij ru¡mteliike interactiemodellen veel

baekenis. Wc zÍcn wa¡r op de kaart de modelvariabelen precies werken maar ook waar

biJzonderc lok¡le omstandi¡heden onverwachte ruimtelijke relaties geven. Deze

residutechniek is beleidsmat¡g zeer inz¡chtelijk en wereldwijd uniek.

Een tweede gebruiksdoel is om feiten over afhankelijke variabelen (verplaatsingen) die slechts

bij ecn kleinc aroep bekend zijn te veralgemeniseren voor de gehele bevolking. Dat kan als het
verklarend model voldoende krachtig en statistísch sígnificant ís en verklarende variabelen ook
voor de gehcle bevolking bekend zijn.

De geschatte interactiemodellen zijn net als het model van Newton in principe gebaseerd op

het verschijnsel van graviteit waarbil de interactie tussen plaatsen afhankeliik is van

cigenschappen van plaatsen en de afstand tussen plaatsen. Au fond berekenen de modellen

het'reistijdverval'van verplaatsingsgedrag. ln de natuur is dat een constante maar in de

samenleving is dit verval afhankelijk van het doel van de trip (pendel, voonieningengebruik,

socíaal verkeer, etc.), relevante eigenschappen van bestemmingslocaties (werkplekken,

winkels, etc.), eigenschappen van mensen (leeftijd, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau,

etc.) en de aard van vervoermiddelen (auto, openbaar vervoer, fiets). De wiskundige

vergelijking voor het reistijdverval kent dus verschillende onbekende coëfficiënten die

vervolgens, mits voldoende waarnemingen beschikbaar zijn, modelmatig ingeschat kunnen

worden.
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Naast het gravitcitsprincipe van rcistiJdverval houden de gehanteerdc modellcn cchter ook
rckeninS mct zogenaamde'stral¡ng:-effecten of concurrcntic-effecten, die ín de samcnlcvlng
ook wcrkcn. Bii straling is traviteit cn dus afstand minder bclangrijk (zoals dat geldt voor licht)
maar Saat hct zuíver om de hocveelheid tussenliggendc mogelijke bestemmingen (die
'schaduw'geven). Als menscn op korte afstand goed kunnen winkelen laten ze het
wlnkelcentrum op langere afstand liggen. Als er nabij geen winkelcentr¡ zijn rcist men wcl
vcrder; mensen in Noordoost Gronlngen kenncn daarom ahhans voor wlnkclcn groterc
rcisbcreidheld dan mcnscn in hartJc Amsterdam. Dit hang samrn mct concurrGntiê, waar
spraka van ls als cr mccrdere vergclljkbarc bastcmmingcn in rærschillcndr rlcht¡ngen zün
waartusscn mcnsên kunncn kiezcn. Vcrplaatsinçn wordcn dan ruimtclijk verdceld.
Vcrplaats¡ngen tussÊn herkomsþlaats A cn bcstemming I wordcn nict allccn bepaald door
cigenschappcn van ên rcistiJden tussen A cn B maar ook door cigenschappen van en
afstandcn naar allc andere mogcliJkc bestcmmingsplekkcn c, D, E, ctc. mat vcrtclflkbare, of
korterc reistijden.

De gcbruiktc modellcn houdcn rekening met èen mix van gravitciteffcctcn, en
stralingseffecten en zljn geschat op basis van talloze runs met vcrschillende variabclcn cn
wiskundige vergelijkingen. Juíst deze mlx zortt voor grote vcrklaringskracht in vclc rcgionale
situaties.
Omdat het bij interactíemodellen altijd gaat am tellingen van het eantel verplaatsingen
worden de modellen íngeschat op basís van len logJineaire Poisson regressiespecificatie. Een
algemeen, simpel interactiemodel ziet er dan zo uit:

Tij = exp(k + p lnVi + s ln Wj - Ê ln dij )

Hierbíj is Tij het aantal verplaatsingen tussen i en j; vi de 'massa'van herkomstplaats l; wj de
'messe'of aantrekkingskracht van plaats J; en dû de afstand tussen beide plaatsen.
Vanzelfsprekend kunnen voor elk van deze componenten verschillende variabelen en datasets
gebruikt worden. De parameters 1¡, c en p geven vervolgens het effcct weervan elk componenten
en juist díe parameters worden aan de hand van de hierboven beschreven modelschatting
bepaald.

De kracht van eên model, waar ¡lles ultelndeliJk om draait, is gemctcn met twec apertê
toetsstenan. De voor regressie-analyses gebruikelijke Pcarson's correlatie coëfficiënt geeft
aan hoeveel procent van de variatie in geobserveerde stromen door een model wordt
verklaard. Een model wordt sterk als de dit coëfficiënt boven 0,5 komt; goeda
pendelrnodellen kunnen tot 95% verklaren. Echter, Pearson's ccËfficiënt is o.a. gevoelig voor
uitschieters binnen, cn de grootte van, de onderliggende dataset. Daarom is er, voor
complexe interactiemodellen, niet één maat die de kracht van een model bepaalt maar is het
gebruikelijk meerdere maten simultaan te benutten. Hier doen we dat met een tweede
indicator, de Sörensen-Dice coëfficiënt die eveneens de mate van samenhang aangeeft en ook
tussen 0 en L kan variëren. Een model wordt echt sterk als ook dezc maat boven 0,5 st¡jgt.
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2. Algemene samenhang en ruimtelijke clusters

Cle ruimtelijke structuur van Zuid-Holland kan worden omschreven als een conurbatie, gen zu/erm van
grote, middelgrote cn kleine bevolkingscentra. De conurbatie is zelf weer ingebed in een groter
verstedelijkt gebied: de Randstad en nadrukkelijk ook West'Brabant. Dit geeft een complex netwerk
van dagelijkse verplaatsingen tussen individuele g6me6nten, voor alle reismotieven (zie fguur 1).

Fig. 1 Dagelijkse verplaatsingan tussen gemeênten (min. 4000/dag) Alleen bewegingen
bìnnen, vanuit en naar Zuid-Holland. Voortechnische toelichting zie tekstbox 1, blz. 7-8
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De complexiteit wordt nog duidelijker als wordt ingezoomd op het (postcode-)niveau van kemen en
wijken (figuur 2). Tezamen tonen de grofmazige iñtergemeentelijke kaart en de fijnmazige postcode-
kaart drie kemlagen in het netwerk van verplaatsingeñ, een bovãnlaag van interstedelijkle 

'

verplaatsingen, een tussenlaag van stadsgewestelijke en regionale verplaatsingen en âen onderlaag
van verplaatsingen in het verband van (inter-)lokale gemeenschappen. Het Zuið-Hollandse netwerkis
slechts een uitsnede van een uitgestrekt web dat zich gedraagt ais óón grote, polycentrische mega-
agglomeratie, vergelijkbaar met Greater London en Los Angeies. De Nederlandsê mega-
agglomeratie heefr met deze buitenlandse polycentdsche stadsregio's gemcsn dat geen sprake is van
een_dominant kerngebied, zoals dat bijvoorbeeld wel geldt voor dã monocentrischeÞarijse
agglomeratie. Zolang de onderlinge relaties in het interstedelijke netwerk maar sterk geñoeg zijn ís het
ontbreken van een hiörarchisch topcentrum Economisch niet bea¡raarlijk; het kan zeÈ een-
cconomisch voordcol geven.

Fig. 2 Dageliikse verplaatsingen fussen PC-4 gebieden (min. 100/dag) Atteen bewegingen
binnen, vanuit en naar zuid-Hotland. voor toetichting zie fekstôox 1 blz. T-g
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Roglando cn loktlo clusúcrs

Dat sprake is van verschillende ruimtelijke lagen in hot vcrplaatsingennetwerk wordt aangetoond door
geografische clusteranalyse, waarbij algoritmen netwerkstructuur vertalen naar gebiedsstructuur (zie
figurcn 3 on 4). Nota bcnc: de gcbicdsgrenzen in dezE kaarton zijn zeer dun; van harde grenzen
binnen de netwerkstructuur is nergens sprake. De algoritmen sporen slechts verdichtingen in het
netwerk op. Dic vcrdichtingcn docn zich vooral op twce schaalniveaus voor.

Op hoger ruimtelijk schaalnivcau, dat van daily urban & ragional systems, domineren verplaatsingen
voor werk, zakenverkecr, gespccialiscerd ondenrrijs cn nict-dagelijkse voorzieningen. Op dit
schaalnivcau bakencn clusteralgoritmcn acht stadsgcwestclijkc en regionale systemen af binnen
provincie Zuid-Holland (zie figuur 3).

Figuur 3. Daily urban & regional sysfcms.' gebiedsclustering van verplaafsingen voor gespecialiseerde
activiteitcn (afuakeningP04 niveau). Lijncn: verplaatsingen fussen clusters (min. 10.000/dag).
Kaurcn: saldi van herkomst- cn bestemmingsverkeør. Voor toelichtíng zÍe tekstbox I blz 7-8

Bron: CBS microdata MON{viN 2004-2015; bewerking Tordoir/Poorthuis
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Op de bovenstaande G|S-kaart zijn de relaties fussen de systemen aangegsven door onderlinge
verplaatsingenstromen (lijnen, vanuit de belangr'rjkste centrumgemeente per cluster) en door saldi van
herkomst- en bestemmingsverkeer per cluster (kleuren). Vooral die saldi indiceren zekere
hiörarchische verhoudingen tussen de clusters: de vier grootstedelijke agglomeraties in de Randstad
hebben een netto cEntrumfunctie voor direct omliggende regio's. Dis ccntrumrol is meer uitgesproken
voor Amsterdam en Utrcoht dan voor Rotterdam en Den Haag.

Op het lagere schaalniveau van (inter-)lokale gemeenschappen domineren verplaatsingon voor
boodschappen, lager en middelbaar onderwijs en mindcr gespecialiseerde voozicningen. Op dit
nivoau bakenen de algoritmen 28 gemeenschappen af in Zuid-Holland (figuur 4).

Figuur 4. Lokale gemeenschappen: gebiedsclusfering van verplaatsingen voor niet-gespecialiseerde
activiteiten. Afbakening op PC-4 niveau. Voortoelichting zie tekstbox 1 blz.7-8
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Nota beno: dc klcuren op de bovenstaande clusterkaart van lokale gemcenschappen dienen zuiver ter
afuakoning en govcn geen inhoudelijke informatie.

De lezor moet beseffcn dat de aËakoningen gebascerd zijn op de grootste gemene deler van
vcrplaatsingen on kcnmerken van burgcrs. Zodra subgroepcn zoals jongercn of ouderen worden
geselecteerd gaan afbakeningen anders uitvallcn. Verplaatsingsnctwerken zijn specifiek voor
individucn on grospen van individucn neer bcpaalde porsoonskenmerken. De optelsom van al die
vcrschillendo nctwerken, zoals gegcvcn door de clusteralgoritmen, kent nauwelijks harde grenzên-er
is sprako van continue schaling. Algemcno gcbiedsindclingcn zijn daarom altijd arbitrair.
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3. Samenhang in de Zuid-Hollandse regio's

ln dit hoofdstuk worden negen regio's binnen provincie Zuid-Holland nader bcschouwd op
samenhang, op basis van verplaatsingen van burgers voor alle motievsn. De samenhang is
beschouwd op het niveau van individuele bevolkingskemen en wijken (4-cijferige postcodegebieden).
Getoond worden verplaatsingsstromen tussen postcodegebieden binnen de regio en tussen de regio
en omliggende regio's. De regio's zijn in onderstaande kaarten omgrensd door een blauwe lijn.
Postcodegebiedan zijn witte lijnen aangegeven; gemeentegrenzen met grijze lijnen.

Duln- en Bollenstrcek

Volgens de lokale gebiedsclustering (zie figuur 4, blz. 14) bestaat de Duin- cn Bollenstreek uit twee
functionele gemeenschappen, enerzijds gemeente Katwijk en anderzijds de overige gemeenten in de
streek (Hillegom, Lisse, Teylingen. Noordwijk en Noordwijkerhout), waarbij hat zuidoostelijke deel van
Teylingen functioneel bij het Leidse cluster hoort. Nadere analyse van het regionale
verplaatsingenweb maakt helder waarop die clustering is gebasecrd (zic figuur 5).

Figuur 5. Dagelijksø verplaatsingen (min. 150/dag) tussen PC4 gebieden in de Duin- en Boltenstreek
(blauw omlijnd). Bewegingen binnen, vanuit en naar de ragþ. Voor zie tekstbox 1 blz 7-a
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Katwijk wordt enezijds gekenmerkt door intensieve interne verplaatsingen en anderzijds een zeer
sterke oriëntatie op met name de westzijde van Leiden. De overige gemeenten in de streek kennen
veel onderlinge relaties en z'rjn daarnaast relatief sterk op Noord-Hollandse gemeenten gericht, met
name op Haarlemmermoer 6n Amsterdam voor vooral pendelverkeer. Opvallend maar begrijpelijk
gezien de toeristische functie is de brede oriëntatie van badplaats Noordwijk. Ook Noordwijkerhout
ksnt een rclatief brede oriëntatie die onder meêr samenhangt met gespecialiseerde pendelstromen
naar het Estec-complex.

Lcldso rqÍo

De Leidse regio zoals deze bestuurlijk is afgebakend is wat kleiner dan het functionele cluster rond
Leiden, zoals afgebakend door het clustcringalgoritme (zie figuur 4 op blz. 14). Het zuidoosten van
gemeente Teylingen (Duin- en Bollcnstreek) en het Kaaggebied (regio Rijnland) maken functioneel
feitelijk deel uit van de Lcidss regio. Naderc bestudering van verplaatsingspatronen toont dat de stad
Leiden ook voor Katwijk cn noordoostelijk Wassanaar als cenhrlm functioneert (zie figuur 6).

Fìguur 6. Dagelijkse verplaatsingen (min. 150/dag) tussen PC4 gebieden in de Lerdse regio (blauw
omlijnd). Bewegingen vanuit cn naar de Voar zie tekstbox 1 blz 7-8
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Ook Voorschoten is sterk gericht op Leiden en vormt een integraal onderdeel van de Leidse regio.
Tegelflkertfld ls er wat betreft pendelstromen voor hoogopgeleide werknemers (zie ook hoofdstuk 4
van dit rapport) sprake van intensief verkeer tussen de Haagse binnenstad, Voorschoten en Leiden.

RiJnstreek

De functionele aËakening van de Rijnstreek als gemeenschap (zie figuur 4 op btz. 14) is anders dan
de bestuurlijke afbakening van de regio. De kem Roelofarendsveen binnen gemeente Kaag en
Braassem vormt een apartc gemeenschap cn Boskoop is met nams door de starke relatie met
Waddinxveen eerder onderdgel van de regio Midden-Holland dan van de Rijnstreek. Dit wordt
duidelijk uit nadere bestudering van verplaatsingsstromen (zie figuur 7).

Fìguur7. Dagelijkse verplaatsingen (min. 150/dag) fussen PC4 gebieden in de Rijnstreek (btauw
binnen, vanuit en naar de Voor zie tekstbox I blz 7-8
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veolzijdigê oxtorns oriëntatie. Dat is verklaarbaar door de ligging van de streek in het hart van de
Randstad; kernen zijn nict allecn op het streekcentrum gericht maar ook op omliggende steden.

lliddon-Holltnd

Zoals dat gcldt voor dc Rijnstreek kent ook Midden-Holland door haar ligging binnen de Randstad
maar ten delc ccn strcckstructuur (zic figuur 8). Gouda vormt onmiskenbaar cen belangrijk
strEckcenbum, maar dc ¡tad is cvcnals het zuidoostclijkc deel van de streek (Nieuwerkerk a/d lJsscl,
Capcllc ald lJsscl) ook stcrk vcrbond¡n met hct Rottcrdamsc stadsgewest.

Fþuur 8. Dagclijkse vcrplaatsingcn (min. 150/dag) fusson PCl gebieden in Midden-Holland (blauw
bínnen, vanuit cn naar de Voor toellchting zie tekstbox I blz 7-8
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Bron: CBS microdata MON-OV|N 2OO4-2O1 5: bewerking Tordoir/Poorthuis

Ook aan de noordzijde van de streek zijn streek-overschrijdende relaties tenminste zo belangrijk, zo
niet belangrijker, dan streekinteme relaties, zie de streek-overschrijdende netwerken vanuit
Waddinxveen en Bodegraven. ln het zuiden van de streek is langs de noordrand van de Lek sprake
van twee relatief eigenstandige gemeenschappen: Schoonhoven-Stolwiik-Bergambacht en
Lekkerkerk-Krimpen a/d lJssel (zie ook figuur 4 op blz. 14).
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Haegse regío

Volgens de clusterkaart (zie figuur 4 op blz. 14) bestaat de Haagse regio uit vijf gemeenschappen: de
slad Den Haag, Delft-Pijnacker, het midden- en noordelijke deef van Wassenaarl Zoetermeer en het
Westland. De grondslag voor deze verdeling blijkt uit het verplaatsingenpatroon in de regio (zie fig. 9).

Figuur 9. Dagelijkse verplaatsingen (min. 150/dag) tussen PC4 gebieden ín de Haagse regio (blauw
binnen, vanuit en naar de zie tekstbox 1

Bron: CBS microdata MON-OviN 2OO4-2O1 bewerking Tordoir/Poorthu is -\

Meest opvallend in bovenstaande GlS-kaart is het zeer dichte en complexe 'kriskras' patroon van
verplaatsingen binnen het aaneengesloten stedelijk gebied van Den Haag. Van een dominant stedelijk
centrum is zeker geen sprake; het stedelijk gabied kent verschillende cenlra. Ook omliggende
gemeenschappen binnen de regio (Wesfland, Delfr, Zoetermeer) volgen dit patroon en z¡n ieder mEt
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een groot aantal locaties binnen Den Haag verbonden. Het noorden van Wassenaar is sterk verbonden
met de Leidse regio. Deze 'krlskras' structuur wljkt sterk af van de structuur van de Rofterdamse regio.

Rcgio Rottcrd¡m

Zoals dat geldt voor de Haagsa regio bestaat ook de regio Rotterdam uit een flink aantral verschillende
gemecnschappen, functioneel afgebakend door een clusteralgoritme (zie figuur 4 op blz. 14). ln
tegenstclling tot het'kriskras'verplaatsingenpatroon in de Haagse regio kent de Rotterdamse regio
echter een dominerend sterpatroon van verplaatsingen, dat vanuit alle hoaken van de regio is gericht op
het grootstedelijkc contrum (zic figuur 10).

Figuur 10. Dagclijksc verplaatsingen (min. 150/dag) fussan PC4 gebieden in de Rolterdamse regio
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Dit sterpatroon is vooralwat de regio bindt. De Maas snijdt de regio voor alle overige relaties in
tweeën. Het Rotterdamse havengebied is, met uitzondering van de Stadshavens, m¡nder op de stad
dan op het eiland Voorne-Putten gericht en vormt met deze streek dan ook een gemeenschappelijk
cluster (zie fig. 4, blz 14). Aan de noordzijde van de havens vormen Schiedam-Vlaardingen en
Maassluis twee eigenstandige gemeenschappen, waarbij Maassluis ook sterke relaties met het
Westland kent.

Regio Voorne-Putten/Hoeksche Waard/Gocroe Overflakkee

Ten zuiden van Rotterdam vormen de Hoeksche Waard, Voome-Putten en Goeree-Overflakkee drie
opmerkelijk gescheiden, maar intem sterk geïntegreerde gemeenschapsclusters (zie figuur 4, blz. 14
en figuur 1 1).

Figuur 11. Dagelíjkse verplaatsìngen (mÍn. 150/dag) lussen
Puttan, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee
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De drie clusters zijn ieder wel verbonden met Rotterdam-centrum, waarmee het regio-overstijgende
belang van dit centrum temeer is aangetoond. De sterke interne integratie van ieder van de drie
clusters, met kriskras relaties tussen alle kernen, wordt waarschijnli¡k mede veroozaakt door de
doorsnijding van de gehele zone door grote rivieren en door de relatief perifere ligging aan de rand
van de Randstad. Rotterdam is de enige grote stad in de wijde omgeving.

Drccht¡tedcn

Schciding door rivieren zorgt er ook ín de Drechtsteden voor dat de regio wat verplaatsingspatronen
betreft uiteEnvalt in drie gemeenschappen: Zwijndrecht, Dordrecht en tenslotte maar niet tenmínste de
rij Alblasserdam-Papendrecht-Sliedrecht-Hardinxveld-Giessendam aan de oostzijde van de rivier de
Noord (zie figuur 4, blz. 14). Er is sprake van relaties tussen deze drie clusters, maar verplaatsingen
binnen de drie clusters domineren over verplaatsingsstromen tussen de clusters (zie figuur 12).

Figuur 12. Dagelijkse verplaatsingen (min. 150/dag) fussen PC4 gebieden in de Drechtsteden (blauw
binncn, vanuit en nenaar de rcgio.
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Opmerkelijk, en te begrijpen vanuit de barrièrewerking van de rivieren in het gebied, is dat de externe
orielntatie van Zwijndrecht en Dordrecht sterk op Rotterdam is gericht en nauwelijks op de landelijke
omgeving van de regio, teruijl de aan de oostzijde van de Noord gelegen stedenrij veel minder op
Rotterdam is gericht en des te meer op kleine kernen in de landelijke Alblasserwaard. De stedenrij
vormt met een aantal van die kleine kernen een gemeenschappeli¡k cluster (zie ook figuur 4, blz 14\.

Alblessewaard

De Alblasserwaard vormt zeker geen functioneel geheel. Zoals hierboven reeds besproken vormen de
kleine kernen aan de westzijde van de Alblassenryaard (westzijde van gemeente Molenwaard) een
gemeenschappelijk cluster met de oostelijke Drechtsteden (zie figuur 4, blz. 14\. De oostzijde van de
Alblasseruaard vormt een tweede gemeenschap, die sterk is gericht op de streekcentra Gorinchem
en Leerdam (zie figuur 13).

Figuur 13. Dagelijkse verplaatsingen (min. 150/dag) fussen PC4 gebieden in de Alblasse¡waard
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Gorinchem on Lccrdam zijn centra in oen langgerckt cn hccht netwerk van grotere en kleinere kernen
in dc oostelijko Alblasscnruaard, waartoe de gemeenten Gorinchom cn Leerdam bEhoren maar
nadrukkelijk ook gcmocnts Gicssenlandcn on het zuidelijkc dcel van gemecnte Zcdcrik. Het nehrerk
start vanuit Gicssenburg on Schelluinen tcn westen van Gorinchem en loopt via de kernen Arkel en
Moorkerk door tot Loordam en Schoonrewocrd. Het gehele nctwork vormt oEn gemcenschap die
feitolijk doorloopt tot cn mot gcmeente Lingewaal in het Gelderso Rivierengebiod (zie ook fig. 4 op blz.
14r.
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4. Samenhang in arbeidsmarkten

Arbeidsmarkten vormen een fundament onder de regionale economie en een schakel tussen
economie en samenleving. Voor ruimtelijke samenhang en dynamiek zijn arbeidsmarkten con
essentiële driiver. Pendelnetwerken weerspiegelen de bestaande ruimtelijke relaties in de
arbeidsmarkt. Die pendclstromen kunnen gedetailleerd in kaart worden gebracht.

De ruimtelijke structuur van goed werkendc arbaidsmarkten is gebaseerd op drie principcs: dc
verspreiding van werknemers en werkgevers naarwoon- en werkadressen, de werking van ruimtelijke
graviteit en de spccialisatiegraad van het wcrk. ln dit hoofdstuk wordt geanalysccrd hoc dcze
principes uitpakken voor pendclnetwerken binnen, vanuit en naar Zuid-Holland. Door modelmatige
analyse kan worden gezien waar fcitclijkc pondelstromen afrvijken van hctgeen op grond van dc drie
principes mag worden venvacht. Die al\rijkingen zijn beleidsmatig relevant: waarwerken
arbeidsmarktsn gocd cn waar nict?
Het effcct van ruimtelijke graviteit wordt door pendelkosten in tijd en geld veroorzaakt. Bij vergelijkbare
vacatures op vcrschillende rcisafstand van de woonplaats van een werkzoekondE zal dczc kiczcn
voor de meest dichtbijgelegen baan. Naarmate concentraties van werkzoekenden en concentraties
van geschiKe banen dichtcr bij clkaar liggcn wordcn pcndelafstanden daarom korter-zoals ccn
steen op aarde sneller valt dan een steen op de maan. Pendelstromen naar hartje Rotterdam zijn
gemiddald korter dan die naar hartje Gouda en de stromcn zijn in hccl Zuid-Holland gcmiddsld veel
kortsr dan in provincie Groningen.
Dit offect van graviteit is niet voor alle soortcn r¡rcrk gelijk maar varieert mct dc aard cn
specialisatiegraad van het werk. Er geldt dc economische wet van de arbcidsdcling, ontdekt door
Adam Smith:'tha division of labour is limited by the extend of the markef'. Mcer gespecialiseerde
activiteiten hebben meer marktmassa en dus grotere 'visvijvers' nodig dan minder gespecialiseerde
activiteiten. Vcrplegers werken op wijkniveau, chirurgen op stedelijk nivcau. Gespecialiseerde
werknemers kennen daarom gemiddeld genomen langere pendelaßtanden dan minder
gespecialiseerde werknemers. Het effect van specialisatie is in de Zuid-Hollandse praktijk goed
zichtbaar. Opleidingsniveau is een graadmeter voor specialisatie-hoger opgeteid werk is doorgaans
meer gespecialisEerFen pendelstromen voor hoger opgeleid werk zijn gemiddeld wel langer dan die
voor lager opgeleid werk (vergelijk lTguren 13, 16 en l8).

Aldus wordt de ruimtelijke structuur van pendelstromen in principe bepaald door enezijds de
ruimtelijke verspreiding van aanbod en vraag in dc markt en anderzijds stedelijkc dichtheid en
reiskosten die graviteit verooaaken, waarbij de graviteit aftrangt van de aard en specialisatiegraad
van het wark. Door de verspreiding van voor een arbeidsmarkt relevante bcroepsbevolking en
werkplekken te bepalen en vervolgens op grond van alle pendelbewegingen hct feitclijke (graviteits-
)effect van pendelrcistijd te meten kan modelmatig worden bepaald welke ruimtelijke pendelnctw€rken
we kunnen verwachten voor die arbeidsmarkt. Al deze gegevens zijn bekend op basis van CBS
microdata (zie voor de modeltechniek tekstbox2 op pag. 9-10). Vervolgens is het beleidsmatig
interessant waar modeluitkomsten alirijken van feitelijk geobseweerde stromen. Waar spelen
obstakels in de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt? Residukaarten geven veel inzicht (zie figuren 14,17 en
re).

Pendel vtn hogor opgeleìdcn

Pendelnetwerken van hoger opgeleide werknemers binnen, vanuit en naar Zuid-Holland, gemeten op
postcodeniveau, kennen een sterke (inter-)stedelijke hoofdstructuur (zie figuur 13). Die structuur wordt
verklaard door de oververtegenwoordiging van hoger opgeleide werknemers en kennisintensieve
werkgevers in grootstedelijke regio's en door de specialisatiegraad van het werk waardoor men bereid
is relatief ver te pendelen. Werkgevers die voor hun concunentiepositie afhrankelijk zijn van goede
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Figuur 13. Ðagelijkse pendelvan hoger opgeleiden (hbo/academisch, gemiddelde over 2011-2014)
Alleen bewegingen binnen, vanuit en naar Zuid-Holland, uitgesp/ifsf op PC4 niveau.
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toegang tot ruimtelijk uitgestrekte arbeidsmarkten vestigen zich daarom bij voorkeur nabii stedelijke
vervoersknopen en interstedelijke assen. Die knopen en assen zijn ook voor de werknemers
belangrijk. Aldus bundelen pendelnetweRen zich stedelijk en interstedeliik.

De (inter-)stedelijke bundeling kan met modelschatting goed worden verklaard. Dan blijken enkele
opvallende afwijkingen op te treden tussen modelvenrachting en de fêitelijke stromen (zie fìguur 14).
Hart-op-hart pendelstromen tussen de Haagse, Leidse en Amsterdamse agglomeraties zijn sterker
dan venracht terwijl de stromen tussen de Haagse en Rotterdamse agglomeraties (veel) zwakker zijn
dan ven¡¡acht. Eerder ondeaoek gaf al vermoedens over de zwakke relatie tussen de Haagse en
Rotterdamse agglomeraties in de kenniseconomie. De onderhavige analyse geeft het bewijs.
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Figuur 14. Dagelijkse pendelvan hoger opgeleiden (hbo/academisch, gemiddelde over 2011-2014):
Afwijkingen van modelmatige vetwachting blauw=boven verwachtlng; rood=beneden vetwachtlng
Voor toelichting zie takstbox I blz. 7-8 en tekstbox 2 blz 9-10
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De oververtegenwoordiging van pendelstromen (blauwe lijnen in figuur l4) op de as Den Haag
cenÍum, Leiden centrum en vandaar naar Amsterdam Zuid en Haarlem-cenlrum, en op de as Den
Haag centrum Utrecht centrum, wordt verklaard door de specifieke arbeidsmarkten die in het geding
zijn. Kenniswerkers in gespecialiseerde beleidssectoren (ministeries, non-gouvernementele
organisaties en adviesbureaus) zijn op deze assen oververtegenwoordigd. De bovenmatige pendel
van kenniswerkers op de as vanuit de Drechtsteden en Breda naar Rotterdam wordt verklaard door
oververtegenwoordiging van technisch hooggeschoolde werkers. De precieze aard van het werk
verklaart deels ook de relatief zwakke kennispendel tussen de Haagse en Rotterdamse agglomeraties
onderling, tussen 'het zand' en 'het veen' binnen de Haagse agglomeratie en tussen de noord- en
zuidzijde van de Maas in de Rotterdamse agglomeratie. ln Den Haag overheersen kennisintensieve
beleidsfuncties, in Rotterdam-centrum commerciële functies en ten zuiden van de Maas technische
functies. Ook in de hoogopgeleide beroepsbevolking zien we in grote lijnen zo'n verdeling, waardoor
sprake is van geografisch gescheiden arbeidsmarkten.
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Toch geeft dit niet de volledige verklaring. Ook wanneer rekening wordt gehouden met de precieze
aard van het werk is de pendel tussen de Haagse en Rotterdamse stadsgewesten zwakker dan
verwacht, zo blijkt onder meor uit figuur 15b hieronder. Er zijn derhalve banières in de Metropoolregio
Rotterdam-Dan Haag die een goed functionerende markt voor kenniswerk belcmmeren. Voor een
dccl spcclt filcproblematiek ccn rol, maar mogelijk zijn ook andere factoren in het geding die wellicht
beleidsmatig kunnen wordan weggonomen. Zolang mogelijke oorzaken mcetbaar zijn kunnen ze in
modclanalyses worden opgcnomcn en op fcitelijke barrièrewerking worden onderzocht. Dergelijk
dicpte-ondcrzock vo6rt ta v6r voor dit rapport.

Vcrdlaplng .n.ly8.: p.nd.lstromon hoogopgeloiden ln dc lndustrlo

Hct cffoct van da meer prccieze aard van hct werk op de ruimtelijke structuur van arbeidsmarkten en
al\rijkingcn van dc voruachting wordt gcillustrccrd door ocn focus op het pendelnetwerk van
hooggeschooldc wcrkers in dc industriôlc ¡cctor (zic figuur 15a).

Figuur 15. Pcndel van hooggeschooldøn in de maak- cn procesindustríe (hbo/ac. niveau, dagølijks
gcmiddaldc owr 2011-2011). Føitelìjke bewegingen en afwükingen van modelverwachting
Alleen bcwøgingcn binnon, vanuit an naar Zuid-Holland, uitgesplitst op PC-4 niveau

a) Fcitclijkebowcgingon b) Afwijkingan van de modelmatige verwachting
blauw=bovøn vetwachting; rood=beneden wruachting
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De Rotterdamse agglomeratie en ook de Leidse agglomeratie spelen voor industrieel kenniswerk een
hoofdrol. Rotterdamse industriële werkgevers halen specialisten uit een wijde omtrek, waaronder de
Drechtsteden, Utrecht en West-Brabant. Opvallend is dat de Maas daarbij een afgetekende scheidslijn
vormt. Modelschatting van de arbeidsmarkten in kwestie laat zien dat die scheidslijn echter geen
echte barrière is want de residukaart (zie figuur 15b) geeft geen rode lijnen en dus onvenvachte
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zwakte over de Maas heen. Ook de kennispendel vanuit West-Brabant is niet onverwacht; er wonen
veel voor de Rotterdamse industriële economie relevante specialisten in dat deel van het land. Wat
echt opvalt in de residukaart is de onverwachte isolatie van technische werkgevers in Delft (o.a. de
TU) en Riiswijk (o.a. Shell Research) binnen de voor dit technische complex relevante arbeidsmarkt in
de gehele metropolitaanse as Rotterdam-Den Haag, Relaties tussen de technische onderzoekscentra
en de omliggende grote steden zijn veel zwakker dan op grond van het aanbod van ksnniswerkers in
de stedan moet worden verwacht. Ook binnen in de Drechtsteden en binnen het Westland vinden
vraag naar en aanbod van technisch hooggeschoold elkaar minder dan mag worden venrvacht.
Dergelijke ruimtelijke mismatches treffen we ook in andere kennissectoren aan.

Pcndol vtn mlddelhoog opgeleiden

Middengeschoold werk is minder gespecialiseerd en zorgt derhalve voor minder uitgestrekte
pendelnetwerken dan geldt voor hooggeschoold werk (zie figuur 16).

Figuur 16. Dagelijkse pendelvan middengeschoolden (mbo-fuwo-niveau), gemiddelde 2011-2014
Alleen bewegingen binnen, vanuit en naar Zuid-Holland, uitgesplitst op PC4 niveau
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Arbeidsmarkten strekken zich vooral binnen drie afzonderlijke verbanden uit: de Rijnmond regio, de
rcgio Haaglandcn cn de driehoek tussen de Leidse regio, Alphen en Schiphol/Hoofddorp. Gouda kent
ecn kleinere en cigenstandige arbeidsmarktregio. Ook de pendelstromen op middengeschoold niveau
kunnan worden gcmodclleerd met cen toegesncden verklaringsmodel, waarbij hieronder dc
afuijkingon tussen modelvenrachting en werkelijkheid worden getoond (zie figuur 17).

Fìguur 17. Dagelijkse pendel van middengeschoolden (mbo-rtwo-niveau), gemiddelde 2011-2014:
Afwijkingen van modelverwachtingen. blauw=bovcn wruachtlng; tood=bcneden vetwachting
Voar zic tekstbox 1 blz.7-8 on teksthox 2

¡ Selccll6rltrrh
Ophiding: Mkldcií (SOl200ó > 39 & < 5{))

t,4llgen ftht¡6 met mëerdan 50
i n, docT ¡ es wqe,Ne ge v¿4

.Brun: CBS (198s-2014)
Eewerking; TotdoÞ &. P@r,hck

Bron: CBS microdata SSB 2011-2014, bewerking Tordoir & Poorthuis

De bovenstaande kaart leert dat vooral in het Westland, de Drechtsteden en de westelijke zijde van de
Rotterdamse agglomeratie vraag en aanbod van middengeschoold werk elkaar (veel) beter treffen
dan mag worden ven¡racht. Dit wordt vooral verklaard door regionale concentraties van specif¡ek
geschoolde mbo'ers die sterk zijn gericht op specifieke bedrijfstakken in de betreffende regio's. Er
speelt een regionaal clustereffect dat bijdraagt aan de specialisatie in en concurrentiepositie van
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regionale speerpunten: tuinbouw in het Westland en de maritieme sector in de Drechtsteden.
Geschoolde vakmensen spelen daarbij een sleutelrol. Ook in de Bollenstreek en in de Alphense en
Goudse arbeidsmarkt is dit verschijnsel zichtbaar. Tegelijkertijd zijn pendelrelaties tussen de Drechtse
en Rotterdamse agglomeraties voor middengeschoolden juist veel zwakker dan ven¡racht-dit tenrijl
voor hoger geschoolden juist het omgekeerde het geval is. Clustervorming vindt in de 'midtech'
sectoren op een lager schaalniveau plaats dan in de 'hightech' soctoren.

Pendel op ítger gcschoold nlve.u

Het pendelnetwerk van lager geschoolden (lbo-/mavo-niveau) geeft een opmerkelijk beeld (zie fig.18).

Figuur 18. Dagelijkse pendelvan lager geschoolden (mbo4vwo-niveau), gemiddelde 2011-2014
Alleen bewegingen bìnnen, vanuit en naar Zuid-Holland, uitgesplitst op PC-4 niveau
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Het merendeel van de stromen blíjft beperkt tot individuele gemeenten en de directe omgeving. Dat
kan worden venruacht omdat lager geschoolden minder gespecialiseerd werk verrichten en eerder dan
geldt voor gespecialiseerde werkers op korte afstand van het woonadres geschikte banen vinden. Hier
en daar is echter sprake van uiÞonderlijk lange pendelstromen, vanuit delen van het Westland en
vanuit Rotterdamse bedrijventerreinen waaronder de Greenery. Deze specifieke stromen zijn goed
verklaarbaar. Werkgevers op de betreffende (buiten-)locaties vragen meer lager geschoolde werkers
dan de lokale en regionale beroepsbevolking kan of wil leveren en trekken pendelaars uit andere
delen van het land, waar wel sprake is van een overschot in beschikbaar en geschikt arbeidsaanbod.

Analyso van modelresiduen van pendelstromen van lager geschoolde werknemErs geefr veel en
opvallende extra informatie (zie figuur 19).

Figuur 19. Dagelijksc pcndel van lagor gcschooldøn (mbo-lwtønivoau), gemiddelde 2011-2014:
Afwijkingcn van modelvcrwachting Bleuw=boven voruadtting; rood=bencdcn vonnachting
Voortoelichting zic bksföox 1 blz 74 on fokstöox 2 blz. 9-10
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De lange pendelstromen naar het Westland zijn groter dan op grond van het regionale arbeidsaanbod
mag worden venracht. Meer in het algemeen zijn pendelstromen binnen sn tussen stadsranden En
landelijke gcbieden groter dan ven¡vacht tenruijl dc stromen in en tusssn dichte stedelijke gebieden
(oude wijkcn) en tussen stad en randgebieden (met veel bedrijventerreinen) juist zwakker zijn dan het
model verwacht. Ook bij uitsplitsing naar sectorEn blijven dcze patronen van positieve en negatieve
residuen aanwezig. Tussen het stedelijke arbEidsaanbod en de vraag naar lager geschoold werk in de
stedelijke omgeving bcstaan blijkbaar wezenlijkc banièrEs waardoor arbcidsmarkten die juist ook voor
avakkcre stadswijken belangrijk zijn niet goed tunctioneren.

De bovenstaande analyses roepen vragEn op voor nader ondezock. ln die zoeklichtfunctic ligt de
grootste waarde van de getoonde analyscs en methodcn. Bepaald kan worden waar ruimtclijke
cluster- cn netwsrkvorming (extra) goed werkt voor de welvaart en waar zich knelpunten vooldocn.
Het vinden van precioze oozaksn van die knclpuntcn vergt nadcr onderzoek waartoe de gehanteerde
mEthoden zich in principe goed lonen.
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5. Samenhang in verzorgingsmarkten

Dc ruimtclijke structuur van consumontenmarktcn voor getokaliseerde voozicningen, waaronder
winkclcentra rn instellingcn voor ondcrwijs on zorg, is oon klassiokc on zccr bdangrijkc drijvcr voor
ruimtolijko samonhang ¡n dc vor¡tcdolijkingstructuur. Dc hiörarchie van on samcnhang tussen
bcvolkingskrmon, van dorp tot grotr strd, wordt stcrk bcpaald door dc spccialisatio van (centrum-
)voorzirningrn on dc minimaal bcnodigdo omvrng van dc coneumcntcnmarkt. Dit wcrking van dit
basicprincipc voor v.rzorgingsmerktrn is ontdokt door do Duitsc gcograaf ChristClcr cn sluit desls
aen op dr hiorvoor beeprokcn thoorio van do arbcidsdeling ¡n haar ruimtclijko oftect op
alùoid¡markt¡n.

Er i¡ wol¡on fundemcntccl vcr¡chil tusscn dc ruirntdijkc structuur ven trboidsmerktcn on
vrrzorgingrmarkt¡n. Voor boid¡ gCdon de principcs van gravitoit on rpocialisaticgraad die de
ruimtcliiko omv.ng van markton bopabn, gcg¡lwn do vcrrprciding van vraag cn aanbod. Maar alleon
in vorzorging¡marld¡n cpcclt hrt principo van ruimtolijkc hiörarchio cn zijn vcrschillsnde markten
ondcrling rn ruimtclijk verbondon. ln oon arùoidsrcletio maakt do wcrkncmcr dagclijks immers min of
mcor doz¡lfdo pondolbewcging, trnrijl dczc voor vorzorging allorloi wrschÍllcnde trips maakt. Dc
vczorgondc omgaving is daarom voor ioder individu vcelzijdig cn veelgelaagd. Veclzijdig, omdat
voozicningrn in vor¡chillcndc locatics wordon gobruikt. Gclaagd, omdat gaspccialisccrde
voorzicningon grotcro verzorgingcgobiodcn konncn on langcro rcistijdcn vragcn dan minder
gcrpocialirerd¡ voorzioningon; het principc van hiörarcfiic. Vorzorgingemarktcn vormsn tezamen
daarom voor stcrke cn algcmrnc samenhang in dc vorstcdel'rjkingsstructuur, mcor nog dan geldt voor
arbridsmarktcn. Vczorgingsmarkton zijn ook cssontiocl voor ds ruimtolijkc organicatic cn
afstomming van bestuur ¡n bolcid. Niet allecn hceft vooral de lokalc overhcid zclf vecl verzorgende
takon; zo hrclt ook ocn stovigc vingcr in dr pap bij dc vrstiging v¡n allc mogclijkc vcrzorgende
functies cn bcpaalt daardoor medc of de betrsffendc markten gord kunncn functioneren.

De G|S-kaart van verzorgingsstromen op intcrgemecntclijk niveau gevEn osn ccrste en groftorrelig
bocld vrn dc sbuctuur van vcrzorgingsmarktcn in Zuid-Holland (zio figuur 20). Nadrukkelijk zijn op
dozc kaart ook slromen vanuit en naar gomcenten buitcn Zuid-Holland opgenomen want
verzorgingsgcbicdon houdcn niet op bijde provinciegrcnzcn. tsolangr'rjk op de kaart zijn niet alleen de
lijnon, waarbij allecn de grootste stromen zijn wecrgeven om het beeld niet vol te laten lopen, maar
ook cn vooral dc klouren. KlEurcn on hun intcnsiteit gevcn aan in hoevcrre cen gcmc€ntg sen netto
vezorgcndc functie heeft voor de brcdcrs omgcving. Blauw gcoft Ecn netto bestemmings- ofwel
c¡ntrumfunctic aan, rood ocn nctto hcrkomstfunctie.

Bijde analysc van stromen on gemecntclijke posities komt modelmatiga residu-analyse goed van pas
(figuur 21). Dc rcsidu-analyse gecft de toetssteen waarmêe feitelijke stromen cn pqsities goed kunncn
worden bcoordeeld (voor tcchnischc uitlcg van dc methode zie tEkstbox 2 op blz.9f 0) Zijn stromen
groter of kleiner en gemecntelijke posities sterkcr of zwakker dan op grond van de ruimtelijke
verspreiding van consumenten cn voorzieningen, gegeven de gevonden rcisbereidheid
(graviteitwerkin g ) van consumcnten, kan worden ve nracht?
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De G|S-kaarten (fìguren 2O en21) geven tezamen gênomen opvallende informatie. Gemeente
Rotterdam heeft verreweg de grootste verzorgende rol in de provincie. Het directe verzorgingsgebied
van de stad strekt zich over een wijd ommeland uit. Met name ten zuiden van Rotterdam zien we een
hiêrarchische structuur met Dordrecht, Oud-Beijerland en Hellevoetsluis als grotere en kleinere
secundaire verzorgingscentra. Leiden, Gouda en Gorinchem kennen ook een duidelijke en ommeland-
verzorgende functie. De Haagse regio geeft echter een opmerkelük beeld; de stad vormt zelf een netto
herkomstgebied voor verzorgingsrelaties tenrijl een aantal omliggende gemeenten een netto
bestemmingsgebied zijn. De Haagse regio is uiEonderlijk polycentrisch waarbij niet van een
hiërarchische structuur sprake is. Delft trekt meer verzorgingsverkeer uit Den Haag en ook uit
Rotterdam dan andersom het geval is.
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Die uitzonderlijke polycentriciteit geldt feitelijk voor de gehele Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, zo
leert analyse van (verzorgings-)modelresiduen (zie figuur 2l ).

Figuur 21. Consumentenbewegingen lussen gemeenten voor vezorgende functiøs:
Añrijkngen van modelverwachtingen. Blauw=boven veruachting; rood=beneden vetwachting
Voor toellchtlng z¡c takstbox I blz 74 cn fekstôox 2 blz 9-14
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Rotterdam, Delft, Leiden sn Gouda trekken veel meer verzorgingsverkeer aan dan op basis van de
versproiding va bevolking en voorz¡eningen kan worden venilacht, maar ook een groot aantal
suburbane gn meer landelijke gemeenten in de Metropoolregio kennen per saldo een netto
verzorgende functie. Geen enkel ander verstedelijkt gebied in het land kent vergeliikbare
polycentriciteit. De positie van Den Haag blijkt in de residu-analyse extra opvallend, want ook als
rekening wordt gehouden met de ligging van de stad 'aan de zijkant'van het metropolitaanse
netwerk-het venarachtingsmod€l houdt daar nadrukkelijk rekening meFis het negatieve
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verzorgingssaldo van de stad groter dan mag worden verwacht. Daarbij moet worden beseft dat de
inkomende vezorgingsstromen naar Den Haag nog altijd zeer omvangrijk zijn en afkomstig van grote
delen van het land, vooral in de sfeer van ondenrijs. De uitgaande stromen zijn echter nog groter, en
slaan vooral neer in de directe omgeving van de stad (Rijswijk, Leidschendam, Wassenaar) maar ook
in Delft, Leiden en Rotterdam.

ln de bovenstaande structuurbeelden vertekenen gemeentegrenzen het beeld; gemeenten kunnen
grote en kleine kemen omvatten waardoor veel stromen verborgen blijven. Het structuurbeeld van
verzorgingsstromen is op gedetailleerd postcodeniveau daarom meer compleet (zie figuur 22).

Figuur 22- Consumentenbewegingen tussen PC-4 gebieden voor varzorgende functies, Ðagelijks
gemìddelde 2004-201 5. Lijnen: intergemeentelijke bewegingen, min. I 0o/dag Keuren:
gemeentelijke saldi van herkomst- en bestemmingsstromen. Toelichting zie tekstbox I blz 7-8
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De polycentrische structuur van verzorgingsgebieden binnen provincie Zuid-Holland, en binnen de
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag in het bijzonder, komt juist in bovenstaande detailkaart sterk
naar vontn. Mct name de Haagse en Lcidsc regio's kennen cen zaer complexe netwerkstructuur waar
het om vezorging gaat. Binnen de Metropoolregio vormt het Rotterdamse stadscentrum het enige
echt uitgcsprokcn ¡n tophiörarchischc vcrzorgingsccntrum. In hst Zuid-Hollandsc deel van het
Groene Hart is meer sprake van cGn klassieke verzorgingsstructuur.
De voor de ondcrhavige analysc mecst opmerkclijkc informatie komt cchter uit de modelmatige
residu-analysc (zic figuur 23).

Figuur 23. Consumentanbewegìngen fusscn PC-4 gabicden voorvcrzoryende fundies:
Añrijkingcn van modclverwechtingcn. Blauw=baven veruachting; rcod=bcneden verwachting
Voortælichting zn fckstôox 1 blz.7-8 on frksfôox 2 blz.9-10
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De residukaart plaatst de bovenstaande analyses in een nieuw daglicht en is niet alleen beleidsmatig
waardevol maar ook wetenschappelijk van belang. Op de stedelijke as tussen Leiden, Den Haag,
Delft, Rotterdam en Dordrecht vindt veel meer interstedelijk verzorgingsverkeer plaats dan op grond
van het geschatte geografische verzorgingsmodel kan worden veruacht, tenrvijl vrijwel overal elders in
de provincie de vezorgingsstromen op langere afstand geringer zijn dan verwacht. Er spcelt blijkbaar
een interstedelijke as- oñrel halter-werking die haaks lijkt te staan op de klassieke hiörarchische
structuur van verzorgingsgebieden. lnwonens van dE steden langs deze as zijn eerder bcrgid om
voozieningen op langere afstand te gebruiken dan inwoners buiten deze steden. Wetenschappelijk
geformuleerd blijkt ruimtelijkc graviteit zich in specificke richtingen oxtra tc bundelcn, daar waar
nabiigelegen stedelüke massa's relatief groot zijn. Het gehanteerde verklaringsmodel houdt reeds
rekening met interstedelijke bundeling vanwcgc de stedelijke massa's en reistijdcn die in het geding
zijn, maar de bundeling blijkt in de praktijk nog groter dan door het modelwordt verwacht. Blijkbaar is
er een bijzonder effect dat door de ruimtclijk cconomische theorie waarop het model is gebaseerd niet
kan wordcn verklaard. Juist dit extra bundelingseffect legt een empirisch fundament onder het idee
van een stedelijk netwerk en onder het belang van beleidsmatige afstemming binnen stedelijke
netwcrken. Daarbij moct nadrukkelijk worden beseft dat het Effect voor voozieningenmarkten geldt,
maar niet noodzakelijkenrvijs ook voor arbeidsmarkten. Dc arbeidspendcl tusscn Den Haag cn
Rotterdam blijkt juist kleiner dan mag worden ven¡racht. Dit maakt het bovenmatige
voorzieningenverkeer tussen de steden des te mccr opmcrkelijk.

Dat het patroon niet door bestaande theorie wordt verklaard wil niet zegen dat het nict vcrklaarbaar is.
Mogelijk speelt een rol dat sen vooaieningen in de grote(re) steden langs de as relatief sterk zijn
gericht op bevolkingsgroepen die in dichte stcdelijke gebieden zijn ovcrvertcgcnwoordigd: studenten,
hoogopgcleide jonge kenniswerkers en leden van culturele minderheden. De meest gespecialiseerde
en tophiërarchische voozieningen voor dcze typisch stedelijke groepen richten zich niet alleen op de
stad van vestiging maar ook op omliggende grote(re) steden, waardoor êen groep van steden zich
gaat gedragen als ware het stadswijken in een zeer grote stad. Zo'n groeps-specifieke en
'gebundelde' schaalsprong geeft economisch gezien zekEr welvaartswinst, maar zou ook kunnen
zorgen voor een groeiende kloof tussen de steden en het omliggende platteland. Nader onderzoek
moet aantonen wat hier precies gaande is.

40



6. Samenhang door verhuizingen

Verhuizingon vorm€n naast dagclijksc verplaatsingcn de twecde hoofdmotor voor ruimtelijke
samonhang in de ¡amcnlcving on rconomic. Dc motorcn zijn gerelatecrd; hct nctwcrk van
vcrplaatsingcn vcrandort ondor invlocd van vcrhuizingen, maar vsrhuizingon wordcn op hun buurt
wacr gcstimulcrrd door vcrandoringon in verplaatsingon. Als mcnscn csn nicuwo baan acccptcrcn op
grotcro rfstand van dc woonplaats dan dc oude baan wordt de pendelafstand in ocrstc instantie
grotcr maar bosluiton zij na rnigc tijd wrllicht toch to vcrhuizcn om pcndeltijd ¡n kostcn uit te sparcn.
Vcrhuizcn is rchtor ook kostbaar on hecft ook andcrc nadelon; socialc bandsn veranderen of
kindc¡rn mooton wcnn n aln aan ni¡uwc ¡chool. tsij stcrko vcrandcringcn in hun pcrcoonsgcbondcn
vorplaetringenctwcrk door bijvoorbcold ecn nicuwc werkplek of Een nicuws studic wegan mcnstn
da¡rom ko¡trn rn opbrongctrn van dagrlijkso vorplaatsingcn .n van ccn vcftuizing af. Als bcslotcn
wordt tc vrràuiz¡n naer ran rrgio of etadsgcwcrt wordcn altematicvc woonlocatbs daarbinncn ook
wcor m¡d¡ dgcrrogon op baeis van do positic van woningcn in hct pcrsoonlijko ruimtclijkc natwcrk.
Dat pcruoonlijko notwork is vcclgclaagd-hct pdncipc dat ook voor voorzioningon gcldt rn in hct
voorgaendr hoofdctuk io ultgrbgd-zodat ook dr locetiokcuzo voor ocn woning op vrrschillcndo
sctealnivcauc rprCt: dc bsuikbaarhcid van do workplek, dc bcrcikbaarhcid van dagclijksc
voozirningcn, do gcbruikskwelitoit van do dirrctc woonomgcving on tcnslotto natuurlük dc kwalitcit
ven do woning. Uitcraard spcclt bij dit allcs ook dc prijs cn bcschikbaarhcid van woningen, waarbii de
prijs wror in bolangrijkc mÍr ¡m govolg ie vrn dr locatio in nctwcrkvcrbandcn.

Vanwogo do bor¡onst¡endc soortrn van afwcgingcn kunncn vcrhuisbewegingon modclmatig goed
wordcn gorchat ¡n vcrklaard. Net ¡ls hct geval is bij arbcidsmarkten cn voorzioningenmarktcn epelen
ruimtrlijkr grevitoit.n ooncurrentic tussen locatios daarbij rcn belangrijke rol, zodat vergelijkbare
typen ven vorklaringsmodcllen kunncn wordcn toogepast-die uiteraard wel mct spccifick relcvante
data wordcn gcladon. Ook in dit hoofdstuk wordcn stromcn modelmatig verklaard cn wordt bezien
waar fcitolijko stromcn añrijkcn van dc modolvenrachting.

Ds kans op, .n richting van, verhuizingen is sterk afhankclijk van de levensfase ven porsonen. Jonge
mcnson vcrlatcn hct oudcrlijk huis als zc gaan studcren en vcrlatcn vervolgens de stad van sh¡die als
eldsrs sen baan wordt gevonden. Samenwonen met een partner cn hel stichtcn of uitbreiden van sen
gczin gcvon ook bolangrijke redcnon voor vcrhuizing. Doze verschillcnde redon¡n voor vcrhuizing
gcvcn aanloiding voor verschillende vcrklaringsmodellen voor het ruimtclijkc vorhuisgedrag. Bij
gczinnon tcllon ocrdcr de groottc van cen woning cn de aanwezigheid van dagelijkse voorzieningen
zoals scholen; ook zijn gcmiddelde verhuisafstanden bij gezinnen relatief klein omdat gezinnen ook
vanwcge de kindcron mcer gcbonden zijn ean osn woonrcgio. Een genmaal crgens gevestigd gezin
verhuist doorgaans nict snel- Alleenstaanden die verhuizen vanwege cen nicuwc baan vcrhuizen
ccrdcr Gn ovor gemiddcld genomen langerc afstanden; ruimtelijkc gravitcit is in technische termen
daarom veel minder sterk voor'baanvsrhuizers' dan voor'gezinsverhuizers'. Een interessante gro6p
ic tcnslotts dic van cmpty nesfers, oudercn die verhuizen nadat de kinderen hct huis uit zijn gevlogon.
Ook bij deze groep is de gemiddelde verhuisafstand relatief gering; ouderen ziin doorgaans gehecht
aan rcn rcgio.

Bij de analyses in dit hoofdstuk worden vier groepen uitgesplitst: drie leeftijdsgroepcn (18-23 jaar;24-
29 jaar cn 60+ jaar) en de groep van gezinnen mEt kinderen.

Lctîtffdsgroop I 8-23 jnr
Verhuizingen tussen gemeenten in de groep 18- t/m 23-jarigen betreffen merendeels jongeren die het
ouderlijk huis verlaten voor studie en studenten die van studiestad wisselen. De betreffende stromen
zijn om die reden sterk gericht op grote of gespecialiseerde centra voor hogcr ondenrijs (zie figuur
24).
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Rotlerdam, Delft en Leiden kennen als universitaire centra een sterk posit¡ef inkomend saldo van
verhuizende jongeren. Het saldo van Den Haag is ook positief maar minder sterk. Alle overage
gemeenten in Zuid-Holland kennen e6n licht tot sterk negatief saldo. Dit is een natuurlijk verschijnsel.
Opvallend is wel dat het netto saldo van Utrecht en met name Amsterdam positief is wat betreft de
stromen vanuit en naar Zuid-Hollandse gemeenten; deze steden trekken meer jongeren uit Zuid-
Holland dan dat zii aan Zuid-Hollandse centra verliezen. De vraag is dan uiteraard of dit ook kan
worden ven¡rracht.
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Die laatste vraag kan worden beantwoord met een modelschatting en vervolgens een vergelijking van
modeluitkomsten mct verhuisbewegingen in de realiteit (zie figuur 25).

Figuur 25. Verhuizingen van 18- t/m 21-jarigen in de periode 2011-2014:
Afwijkingen van modelveruachtìngen. Blauw=bovcn ve¡wachting; rood=bencden wrwachting
Voortodiehting zic tekstbox 1 blz. 7-8 cn tckstöox 2 blz. 9-10
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De bovenstaandc residukaart toont dat de stroom van Zuid-Hollandse jongeren naar Amsterdam
groter is dan venruacfit en die naar Utrecht kleiner dan venrvacht. Binnen de provincie zelf is de stroom
naar de kleinere universiteitssteden Delft en Leiden flink groter dan venryacht. Dat komt vooral door
een relatief grote instroom vanuit overige delen van het land. Jongeren zijn voor de Zuid-Hollandse
univErciteiten bereid om van ver te verhuizen, meer dan gebruikelijk is voor deze groep.
Een opmerkelijke uitkomst is ook de relatief gunstige positie van suburbane gebieden en
plattelandskernen in het zuidelijke deel van de provincie. Jongeren verlaten per saldo weliswaar de
betreffende gemeenten (zíe figuur '14), maar blükens de residu-analyse veel minder dan mag worden
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verwacht. Mogelijk speelt hier een combinatie van een relatief sterke ontwikkeling van
middengeschoolde werkgelegenheid in deze contreien (zie figuur 11), gepaard aan een gemiddeld
genomen wat lager opleidingsniveau van jongvolwassenen in veel van de betrokken gemeenten. Dat
maakt jongeren in deze streken meer honkvast.

Leeftlj d s g roep 21- 20 j a a r

De leeftijdsgroep 24-29 jarigen verhuist veel, in verband met een eerste baan na studie, samenwonen
of het stichten van een gezin. Vanaf het 30e levensjaar neemt de gemiddelde verhuismobiliteit snel af.
De groep is belangrijk voor de regionale economie. Het verhuisbeeld van de groep, waarbij niet-
werkenden niet zijn meegenomen, verschilt sterk van dat van 18- Um 23-jarigen (zie figuur 26).

Figuur 26. Verhuizingen van werkende 24- t/m 29-jarigen in de periode 2011-2014.
Liinen: intergemeentelijke verhuisstromen. Kleuren: gemeentelijke saldivan in-
en uitgaande verhuizingen. Toelichting zie tekstbox 1 blz.7-8
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Verreweg de belangrijkste beweging is die van de grote stad naar omliggende gerneenten. Binnen de
metropoolregio zijn de tussen de twee grote steden gelegen gemeenten, met uitzondering van Delft,
het meest in trek voor de groep. Dat is begrijpelijk vanwege de gunstige ligging binnen het gehele
metropolitaanse arbeidsmarktgebied en vanwege de uitbreiding van de geschikte woningvoorraad
aldaar. ln Delft cn Leiden is sprake van een sterke netto uitstroom die enerzijds te maken heeft met de
opleidingsfunctie van de steden en anderzijds met een krappe lokale woningvoorraad. Niet alleen de
steden kennen echter een netto uitstroom van de groep; ook landelijke gemeenten aan de randen van
de metropoolrcgio Rottcrdam-Den Haag kennen een verstreksaldo. De jongvolwasscn werkende
bevolking trcK naar het midden van de metropoolregio.
Opmerkclijk is tcnslottc de sterke aantrekkingskracht van Amsterdam. Dat de stad veeljonge starters
aantrekt is bakand; dit geldt blijkbaar ook voor starters vanuit Zuid-Holland. Zeer recente cijfers (2015
en 2016) leren overigens dat de instroom naar Amsterdam momcnteel wel weer afneemt.

Mat namc in hct gebied tussen de twee grote Zuid-Hollandse steden is de beweging van stad naar
suburbane gemccnten sterker dan met het verklaringsmodel kan worden ven¡vacht (zie figuur 27).

Figuur 27. Verhuizingen van werkende 24- Um 29-jarigen in dc periode 2011-2014:
AllviJking van modelvcnttachtingen Blauw=boven ve¡wachting; rood=beneden vetwachting

Verhuizingen
Ahtoqkng (ftasnl j) vèri4¿üûq\t tx¡ El

!4elJ lú)leracl:es)

ll
C!)etq)leÍh !9Kr)

0-10
' 10-90

I I iil;ï

0- lt0
ilo - 2t0
210-340

340 . 590

590 +

o- (f
' Sclætlecr¡lcrli
¡ læcfìijd: 14-29

Sæiml-economische positic: Vær cn m verhuizing'acticf (wcrkcnd,

DOA , zelfslsnd ofovcrig oclicf)
Tijdspcriode: 20 I 4
Lesftüd: 1,129- '!Væn- of werkloc¿tics:Wsk

Bron: CBS microdata SSB 2011-2014, bewerking Tordoir & Poorthuis

.t \

f

1tu

., r - ¡'

|Þ
;
a

.f,

.. -a :.
rAlle¿û ftlalír ùet iltcerdan I ì3
¡, úerqcl ict w¿ etge ge I en

û¡vn: CBS 11985-2014)
Sewerkng: Tordo¡t & Pøorlhu¡s

45



Ook de uitstroom uit Leiden en Delfr is sterker dan verwacht. De suburbanisatie in de noordvleugel
van de Randstad juist bij deze groep de afgelopen periode gaan stokken maar loopt in de zuidvleugel
stevig door. Opmerkelijk is dat ook Dordrecht daarvan profiteert met een grotere dan venvachte netto
instroom die wellicht van doen heeft met relatief lage woningprijzen in deze stad.

Gezinnen met kínderen

De dominerende verhuisbeweging van stad naar omliggend suburbaan en meer landelijk gebied is het
meest uitgesproken voor gezinnen met kinderen, en dat ís logísch gezien het belang van grotere maar
betaalbare woningen bij deze verhuisbewegingen (zie figuur 28).

Figuur 28. Verhuizingen van gezinnen mat kinderen in de perioda 201 1-201 4.
Lijnen: jaargemiddelde. Keuren: gemeentelijke saldívan ìn- en uiþaande
varhuizingan. Toelichting zie tekstbox 1 blz.7-8.
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Landelijke gemeenten aan de randen van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, die
jongvolwassen in de leefiijdsgroep 24-29 iaar per saldo zien vertrekken, weten wel per saldo
gczinncn aan te trckken. Voor gezinnen telt een centrale ligging in de regio net wat minder zruaar
en is de beschikbaarheid van ruime woningen en grosn in de woonomgeving meer
doorslaggevend. Dat verklaart mogelijk ook waarom Dordrecht voor deze groep een sterk
ncgatief saldo kent.

De uitstroom van gezinnen uit Rotterdam is echter minder sterk dan op grond van modelverklaring
kan wordcn venracht (zic figuur 29).

Figuur 29. Varhuizingen van gezinnen mst kinderan ín dc pariode 2011-2014:
Afwijking van modelveruachtingen Blauw=bovcn verwachting; rood=beneden vetwachting
Tælìchting zie tekstbox 1 blz.7-8 en teksfbox 2 blz.9-10
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Gezinnen blijven langer wonen in Rotterdam, meer dan geldt voor de andere steden in Zuid-Holland,
maar mindcr dan geldt voor Amsterdam. Voor oen dccl hceft dat te maken mct ccn toencmcnde
populariteit van de stad maar voor een deel ook met de crisis op de woningmarkt in de beschouwda
periode, waardoor eon prop is ontstaan in de pijpleiding van stiad naar suburbanc gemccntcn. Die
prop komt momenteel, met het verdwijnen van de crisis in dc woningmarkt, overigens weer wat los.

Ouda¡cn

Ecn laatste groep die hiEr wordt bezien zijn samcnwoncnde en allcenstaande oudercn (leeflijd 60 jaar
cn ouder). Verhuisbcwcgingen in dezc grocp zijn vccl klcincr dan in dc hicrvoor bcsproken grocpcn.
Vorhuizende ouderen trekken per saldo uit de mccsts steden maar ook uit EnkclE, vooral op wat
grotcrc afstand van dc steden gclcgcn landclijkc acbiodon in het ooston van dc provincic (zie fig. 30).

Figuur 30. Varhuizìngen van oudercn (60+ jaar) in de periode 2011-2011.
Líjnen: jaargemiddelde. Keuren: gemcentelijke saldivan in- en uitgaende
verhuìzingon. Toclichting zíc tckstbox 1 blz.7-8
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Gemeenten met een positief saldo van verhuizende ouderen zijn ofwel dicht bij de grote steden
gelcgen, oli,vel gekenmerkt door relatief grote recreatieve waarde zoals de kustgemeenten.
Opmerkelijke uiEonderingen op deze regels zijn Alphcn a/d Rijn cn Gouda.

Dat Alphen cn Gouda uiÞonderingen op de regcl zijn wordt bsvcstigd door een residu-analyse van
esn vcrklaringsmodel (zic flguur 31).

Figuur 31. Verhuizingen van ouderen (60+ jaar) in de periode 2011-2014:
Atwijking van modølwtwachtingen. Blauw--boven veruachting; mod=beneden veruachting
Íoelichling ziø tekstbax 1 blz. 7-8 cn tekstÖox 2 blz. 9-10.
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De blauwe kleur van deze twee gemeenten in de residukaart geeft aan dat de inkomende
verhuisstroom van ouderen hoger en de uitgaande stroom lager is dan verwacht. Ook het Westland,
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zijn bovenmatig aantrekkelijk voor ouderen. Tenslotte maar niet
tEnminste kent de stad Amsterdam een bovenmatige aantrekkingskracht op ouderen uit Zuid-Holland.
Dat laatste is opmerkelijk gezien de gemiddeld genomen korte verhuisafstand in de groep.
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